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Sammanfattning 

Geotextildukar används idag som tillfällig kontroll av sedimentgrumling vid vattenarbeten. Syftet 
med examensarbetet är att ge ökad kunskap kring olika geotextildukars genomsläpplighet med 
avseende på suspenderat material, PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) och kvicksilver vid 
suspension av sediment från Karlbergskanalen. Detta har gjorts genom en laboration. Resultaten 
visar att det inom några minuter bildas en filterkaka på de tre undersökta dukarna. Dukarna blir täta 
då de utsätts för finpartikulärt suspenderat sediment med koncentrationen 57 g/l hämtat från 
Karlbergskanalen. Under de 2,5 timmar långa försöken har dukarnas permeabilitet kraftigt 
reducerats. Under laborationen var PAHtot och mängden PAH i den filtrerade fraktionen störst vid 
turbiditetsmaximum. Den filtrerade fraktionen PAH följde turbiditeten och reducerades med 21 % 
samtidigt som turbiditeten reducerades med 24 % under försöket. Även den totala 
kvicksilvermängden var störst vid turbiditetsmaximum, resultaten är dock inte statistiskt 
säkerställda. Under laborationen gav en högre halt suspenderat material en lägre andel PAH i den 
filtrerade fraktionen, troligtvis beroende på re-adsorption.  
 
För att utvärdera hur stor andel av PAH, kvicksilver, kadmium och koppar som befinner sig i den 
filtrerade fasen har det genomförts försök där sediment och vatten skakats 3x10 timmar. Av den 
totala PAH koncentrationen var 0,07 % i den lösta fasen. Endast en låg andel av koppar, kadmium 
och kvicksilver återfanns i den lösta fasen (< 1 %). Trots den låga andelen i den filtrerade 
fraktionen skulle motsvarande haltökningar i Karlbergskanalen innebära halter långt över aktuella 
gränsvärden1 i dukbassängen. Innan filterkakan bildats sker ingen reduktion av turbiditeten för två 
av de tre undersökta dukarna. Geotextilskärmarna förhindrar således ingen spridning av miljögifter 
utan bildningen av en filterkaka. Om filterkakan bildas och består i fält går inte att fastställa utifrån 
laborationen.  

                                                      
1 MKN MAC för löst Hg och Cd  
Naturvårdsverkets föreslagna GV för löst Cu 
MKN MAC för den totala PAH koncentrationen 
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Abstract 

Geotextiles are used as temporary sediment controls in water during construction work. The aim of 
this project is to give background information to a cost effective control program and to increase 
the knowledge about geotextiles and their permeability for suspended sediment, PAH and Hg for a 
site specific sediment. Laboratory studies have been conducted in order to evaluate three geotextiles 
with regard to their ability to separate suspended sediment, PAH and Hg. The results show that a 
filter cake is formed. The textiles became clogged within a time period of 15 minutes and no 
sediment passed the textiles after this. A sediment concentration of 57 g/l was used. The separation 
of suspended particulate matter is 28-78 % and the textile with the greatest reduction capacity was 
the thinnest one. The separation of PAHtot was 79 %, meanwhile the average separation of 
suspended sediments was 78 %. The geotextile did not reduce the dissolved fraction of PAH. This 
fraction was larger on the outside suggesting that the concentration of suspended material was too 
low to re-adsorb the dissolved PAH. The turbidity decreased with 24 % during the experiment due 
to sedimentation, the dissolved fraction of PAH was reduced with 21 % during the same time 
period. The amount of Hgtot was largest at turbidity maximum.  
 
Laboratory experiments where sediment was shaken 3x10 hours with distilled water have also been 
conducted in order to evaluate the amounts of PAH, Hg, Cu and Cd that partition in the dissolved 
phase. 0, 07 % of the total amount of PAH was found in the filtered phase and only small fractions 
of Cu, Cd and Hg (< 1 %). Despite the small percentage in the filtered fractions the corresponding 
increase in Karlbergskanalen would result in concentrations well above maximum allowed 
concentrations2 in the geotextile encircled area. There is no reduction of the turbidity before the 
filter cake is formed. It is not possible to draw any conclusions about the formation of a filter cake 
in field and if a formed filter cake would be broken by hydraulic forces or not. 
 

                                                      
2 MKN MAC for dissolved Hg and Cd  
Swedish Environmental Protection Agency’s suggested limit value for dissolved Cu 
MKN MAC for the total PAH concentration 
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Ordlista 

AA = Annual Average, gränsvärdet är satt som ett tillåtet årsmedelvärde 

AF = Assessment Factor, säkerhetsfaktor för gränsvärden     

Anoxisk = Syrefattiga förhållanden där SO42- och NO3- används som oxideringsmedel istället för 

syrgas som används vid oxiska förhållanden för nedbrytning av organiska ämnen. 

Bioackumulation = Lagring av ett ämne i levande vävnad, halten i vävnaden är högre än den 

omgivande halten 

Biomagnifikation = Anrikning av ett ämne upp i närningskedjan, haltökning i stigande trofinivåer  

Bruksklass = Ett klassificeringssystem enligt ATB 2005 med krav på bland annat slitstyrka och 

draghållfasthet hos geotextilen 

DOC = Dissolved Organic Carbon, löst organiskt kol, definieras som < 0,45 μm  

FNU = Formazin Nephelometric Units, enhet för att mäta turbiditet 

GFA = Glasfiberfilter, porstorlek 1,2 μm 

GFC = Glasfiberfilter, porstorlek 1,6 μm 

HC5 = Denna koncentration är säker för 95 % av arterna, femte percentilen av 

frekvensfördelningen 

HOC = Hydrofobic Organic Compounds, Hydrofoba organiska föroreningar, de har alltså mycket 

låg vattenlöslighet 

Högmolekylär = Förening med relativt hög molekylär vikt 

Kd = Fördelningskoefficienten mellan fasta fasen och vätskefasen 

Koc = Fördelningskoefficienten mellan organisk kol i jord och vatten 

Kolloid = Partikel som inte sedimenterar (1nm-10 μm) 

Kow = Fördelningskoefficienten mellan oktanol och vatten, mått på fettlösligheten 

L/S-kvot = Kvoten vätska/fast material  

MAC = Maximum Allowed Concentration, Gränsvärde satt som högsta tillåtna halt 

Metylkvicksilver = Metylkvicksilver (organiskt kvicksilver) Syftar till Monometylkvicksilver 

NTU = Nephelometric Turbidity Units, enhet för mätning turbiditet 

PAH = Polycykliska aromatiska kolväten 

PBDE = Polybromerade bifinyletrar 

PCB = Polyklorerade bifinyler 

POC = Partikopparlate Organic Carbon, partikulärt organiskt kol  

SOM = Solved Organic Matter, Löst organiskt material 

SSC = Suspended Solids Concentration, Koncentrationen suspenderat fast material 
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TBT = Tributyltenn 

TOC = Total Organic Carbon, den totala mängden organiskt kol 

TS = Torrsubstans, anger hur stor andel som inte är vatten 

TSS =Total Suspended Solids, den totala mängden suspenderat material 

Turbiditet = Grumlighet i en vätska 

Åldrande = Permanent fastläggande i material, gör ämnet otillgängligt för upptag, utlakning och 

nedbrytning.  

1. Inledning 

Anläggningsarbeten i vattendrag skapar ofta en grumling av sediment och denna kan orsaka skador 
på växter och djur. Grumlingen kan även innebära att eventuella föroreningar i sedimentet 
suspenderas och sprids i vattenpelaren och det kan även ske en ökad desorption från sedimentet. 
Geotextildukar är idag den vedertagna tekniken för att förhindra föroreningsspridning vid 
grumlande anläggningsarbeten i vatten (von Post, 2007, Bremle, 1998, Berggren, 2009). 
Textildukarna monteras som skyddsbassänger runt anläggningsområdet. Syftet är att dukarna skall 
fungera som en permeabel barriär och filtrera vattnet från partiklar. 

1.1 Anläggning av fjärrkylaledningar i 
Karlbergskanalen 

Fortum Värme AB samägt med Stockholm stad planerar att i Karlbergskanalen lägga ned två 
parallella rör (diameter 0,8 m) avsedda att leda fjärrkyla. Rören läggs utmed en sträcka av tre 
kilometer under anläggningsperioden november till april. Kanalen är grund och det finns ett krav på 
fritt seglingsdjup på tre meter. Vid ett par platser i kanalen skall rören också anläggas under 
befintliga rör. För att få ned rören på tillräckligt djup planerar man att på vissa ställen, och om det 
inte ger upphov till negativa effekter, använda spolning.  
 
Karlbergskanalens sediment är cirka en och en halv meter djupa och har skapats från mitten av 
1800-talet, då kanalen grävdes ur. Förhöjda halter av bland annat metaller och PAH (Polycykliska 
aromatiska kolväten) har uppmätts i sedimenten. Spolningen förväntas skapa en grumling av de 
förorenade sedimenten och om inte nödvändiga skyddsåtgärder vidtas kan uppgrumlingen innebära 
en spridning av de miljögifter som finns i sedimenten. För att förhindra att föroreningar från 
sediment skall spridas vid nedläggningen skall dubbla geotextildukar användas, en inre och en yttre 
skyddsbassäng. Ett tydligt krav från myndigheten är att dukarna skall stå kvar i kanalen tills 
grumlingen innanför burarna är på samma nivå som grumlingen utanför burarna. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att ge underlag vid val av geotextil till detta och framtida 
anläggningsprojekt genom att öka kunskapen kring olika geotextildukars avskiljningsförmåga.  
 
Examensarbetets mål kan sammanfattas i tre punkter; 
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• Ge ökad kunskap kring geotextildukar samt PAH, kvicksilver och koppar beteende i 

samband med sedimentsuspension genom en litteraturstudie.  
• Laborativt undersöka hur stor andel av PAH, kvicksilver, koppar och kadmium som 

befinner sig i den filtrerade fasen efter skaktest 3x10 timmar. 
• Utvärdera tre olika geotextiliers avskiljningsförmåga med avseende på ett platsspecifikt 

sediment samt PAH och kvicksilver. 

1.3 Avgränsningar 

En rad parametrar påverkar spridning och frisättandet av PAH och kvicksilver från 
Karlbergssedimentet vid grumling. Bioturbation, atmosfärisk deposition och andra pågående 
processer beräknas vara konstanta under projektet och anses tillhöra bakgrundshalter i systemet. 
Likaså båt- och biltrafik samt dagvattentillförsel, vilka alla bidrar till en kontinuerlig tillförsel av 
miljögifter och grumling. Projektet tar inte heller hänsyn till när miljögifterna sedimenterade och 
deras åldrande.  

2. Bakgrund 

2.1 Geotextildukar 

2.1.1 Tidigare erfarenheter av Geotextildukar 
FLA Geoprodukter är en av de ledande leverantörerna av geotextiler i Sverige och är återförsäljare 
av Polyfelt TS-serien. Tommy Berggren, teknisk försäljare på FLA, menar att Polyfelt TS65 är en 
lämplig produkt som bland annat använts i Bengtsfors EKA projekt där dioxiner och 
kvicksilverförorenade sediment grumlades (von Post, 2007).  
 
En annan återförsäljare av Polyfeltserien är företaget Jehanders. Tekniskt ansvarige, Hans Rönnlöv, 
hävdar att Polyfelt TS50 är vanligast på marknaden. Han anser att N3 är lägsta möjliga 
bruksklassen3 (N) och att bruksklasser under denna inte har tillräcklig stabilitet i alla situationer. 
 
En duk som använts inom många projekt är den utgångna modellen Fibertex FS-3. Motsvarande 
duk idag är Fibertex F32 (Andersson, 2009). Fibertex FS-3 har använts vid bland annat sanering av 
kreosotföroreningar i Vanån, Vansbro. Mätningar av PAH och turbiditet visade att skärmen 
fungerade effektivt (von Post, 2007).  
 
Fibertex FS-3 har även använts vid Järnsjöprojektet där PCB-haltiga sediment sugmuddrades 
(Bremle, 1998). Användningen av geotextildukarna beskrivs som framgångsrik men det fanns 
tecken på att PCB färdats i vattenfasen ut från arbetsområdet (Bremle, 1998). Det hypotiseras att 
detta beror på att mängden suspenderat material (1,7 mg/l) är för låg för att all PCB skall kunna 
bindas, en hypotes som först framfördes av (Chevreuil, 1990), se avsnitt 2.3.  
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I Svartsjöprojektet användes en geotextilskärm för att hindra kvicksilverhaltiga sediment från att 
spridas vid sugmuddring. Vattenhastigheten låg i intervallet 0,1-0,5 m/s. Fiberduken fyllde sin 
funktion utan att haverera. Ett annat projekt där geotextildukar använts är i Skutskärprojektet där 
kvicksilverförorenade sediment skopmuddrades. I Skutskär uppstod problem då fiberdukarna var 
för tunna och gick sönder vid höga flöden, bruksklassen var lägre än N4 (Berggren, 2009). Dykab är 
ett entreprenadföretag som utför rörnedläggnings- och muddringsarbeten. De har använt sig av 
Polyfelt TS50 i ett nyligen genomfört muddringsarbete och inhandlar vanligtvis dessa hos 
Jehanders.  
 
Stockholm Vattenentreprenad är en annan entreprenör inom branschen. Ola Genmark, dykare hos 
entreprenören, anser att Polyfelt TS30 är fullt tillräcklig och har uppfyllt turbiditetskrav ställda i 
många projekt. Det blir allt vanligare att använda högre bruksklasser, detta anser Genmark är 
onödigt stor säkerhetsmarginal i många situationer. 
 
Den högre bruksklassen (N4) är lämplig vid större djup (15-20 meter) eller vid kraftiga strömmar. 
Erfarenheter visar att även bruksklass 2 har uppfyllt krav på turbiditet i genomförda projekt.  
Genmark påpekar att skillnaden i genomsläpplighet mellan olika dukar i princip är obefintlig när de 
varit i drift en tid eftersom samtliga dukar sätts igen av partiklar och blir täta.  Det har skett en 
omklassning av bruksklasserna från Väg 94 till ATB 2005 vilket innebär att Polyfelt TS30 numera 
klassas som N2, till skillnad från den tidigare klassningen i bruksklass 3. 
 
Viktiga egenskaper hos en geotextilduk är hög permeabilitet och liten porstorlek. Sedan är nålfiltad 
att föredra framför vävd (Egnell, 2009, von Post, 2007, Giroud, 1981).  
 
Odd Arvid Myhre som är säljingenjör på en återförsäljare av geotextilier på Scandinavian TerraTec 
AB menar att de viktigaste parametrarna i denna typ av användningar är porstorleken och 
slitstyrkan för duken. Han hävdar även att termiska textildukar, det vill säga dukar som är 
producerad av ändlösa polypropylentrådar som smälts samma till en enda tråd, har ett högre pris 
men ger bättre slitstyrka vid mindre deformation och är bättre lämpad för filtrering och dränering 
än vanliga nålfiltade filterdukar (Myhre, 2009).  
 
Stockholm Tingsrätt har i tidigare domar godtagit dubbla geotextilskärmar som skyddsåtgärd vid 
bland annat nedläggning av rör för fjärrvärme för att förhindra spridning av PAH samt PCB 
(Lindstrand, 2008). I samband med en tillståndsansökan angående vattenverksamhet i förorenade 
sediment föreslås en geotextilduk av bruksklass 4 som lämplig (Lindstrand, 2008).  
 
Vanliga driftstörningar som uppstår vid användning av dukar är att det är svårt att täta duken vid 
landförankring (von Post, 2007). Det är även vanligt att det bildas en filterkaka på duken som 
försämrar vattentransporten över tiden men filterkakan fungerar även som ett avskiljande lager. 
 
Ett alternativ till textildukar är filterdukar. FLA:s filterdukar användes i EKA projektet i 
strandkanten och beräknades hindra spridning av kvicksilver med 90 % och anses även vara 
effektiv mot dioxiner och metaller. Filterdukar är betydligt tjockare än geotextildukar och har ett 
högre pris (Carlsson, 2004).  
 
Filterduken F600M/F800M har bland annat använts för att hindra vatten från att blanda sig med 
förorenade sediment i ett industriområde vid Göta Älv. Produkten har två olika sidor med olika 
funktion, ena sidan håller tillbaka föroreningar och andra sidan släpper genom vatten. Filterdukar är 
inte tillverkade för strömmande vatten (Berggren, 2009).  
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Enligt Tommy Berggren på FLA är en tät duk (geomembran) olämpliga i sammanhanget eftersom 
geomembran inte har någon permeabilitet. Membranen slits därför sönder eller flyter upp om de 
placeras i vattenströmmar. Det finns även enklare skärmar av tätt material (liners). En tät produkt 
kan skapa en nivågradient med risk för läckage (NV, 2003). Täta dukar är inte lämpliga vid stora 
vattenståndsvariationer (von Post, 2009).  

2.1.2 Tidigare utvärdering av geotextildukar 
Barrett (1998) har undersökt geotextilers funktion vid grumling av sediment. Enligt studien hade 
geotextildukarna liten påverkan på turbiditeten men avlägsnade ”Total Suspended Solids” (TSS) 
med 68-90%. Avskiljningsgraden för TSS var beroende av den hydrauliska uppehållstiden innanför 
skärmen. Detta samband kan bero på att vattnets uppehållstid avgör hur stor andel av det 
suspenderade materialet som sedimenterar. Att det inte skedde någon nämnvärd reduktion av 
turbiditeten förklaras med att de partiklar som förblir i suspension under en längre tid har mindre 
partikelstorlek än geotextildukens porstorlek, ingen reduktion av dessa partiklar kan således 
förväntas med undantag för de partiklar som sätter sig på duken. De undersökta textildukarna hade 
en porstorlek mellan 0,02-0,1 mm. vilket kan jämföras med de dukar som har undersökts i 
laborationen som har porstorlekar kring 0,1 mm (Barett, 1995).  
 
Farias (2006) jämför fyra nålfiltade geotextilier med olika tjocklek (0,8-4,5 mm) och porstorlek 
(0,16-0,06 mm) med avseende på retentionskapaciteten vid olika partikeldistributioner för olika 
flöden. Studien visar ett tydligt samband mellan tjocklek och porstorlek och reduktionen av 
permeabiliteten över tiden och tjockare dukar och dukar med mindre porstorlek hade den största 
reduktionen under kortare tid. Dukarnas permeabilitet minskade med 62-85 %. Tjockare 
geotextildukar byggde upp en högre vattenpelare där det flödande vattnet uppehölls innan det 
passerade duken under testets initiala skede vid ett flöde av 0,25 l/s. Detta fenomen försvann med 
tiden då duken blev mättad och fick ökad permeabilitet. Vid försökets slut hade alla dukar en 
slurrypelare på 257-340 % av den inledande höjden. Den tunnaste duken med störst permeabilitet 
var den enda duk som visade en stabiliserande nivå på vattenpelaren. Studien visade även att 
flödeshastigheten var mer avgörande för vattenpelarens höjd än igensättningen, detta är dock 
beroende av slurrykoncentrationen. Försöken visar att dukar en mindre porstorlek hade högre 
reduktion av flödeshastigheten på kortare tid (Farias, 2006).  
 
De partiklar som passerade duken hade i många fall en betydligt mindre diameter än dukarnas 
porstorlek (Farias, 2006). Vid första provtagningen, efter 10 minuter, hade de största partiklarna en 
diameter som var hälften så liten som porstorleken i 58 % av försöken. Det var även en signifikant 
höjning av avskiljningsgraden över tiden, detta beroende på igensättning av dukarna. Höga flöden 
användes i försöken så avskiljningen berodde troligtvis inte på sedimentation. Studien konstaterar 
slutligen att det inte var någon signifikant skillnad mellan dukar med olika porstorleks 
avskiljningsförmåga (Farias, 2006). Studien konstaterar att en tunnare och billigare duk kan 
användas, förutsatt att den mekaniska styrkan är tillräcklig för aktuella förhållanden. 
 
I en lägesrapport efter en muddring av kvicksilverförorenade sediment i sjön Turingen beskrivs 
geotextilduken som effektiv. Mängden TSS var 10-100 gånger högre innanför skärmarna i 
jämförelse med utanför. Det uppstod dock haveri på grund av skärmskador under stormar och 
isläggning och detta medförde läckage. I saneringsområdet steg grumlingen till hundratals mg/l 
under muddringen och efter att saneringen var avslutad var det en liten förhöjd grumling i området 
under månader efteråt. Detta tyder på att finkorniga partiklar sedimenterat långsamt i sjön 
(Nykvarns Kommun, 2001).  
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Under muddringsarbetet i Turingen uppmättes förhöjda halter av kvicksilver och en flerdubbling av 
järnhalten i vattnet utanför skärmarna, det kan alltså ha skett en transport av kvicksilver i 
vattenfasen över geotextilduken (Nykvarns Kommun, 2001).  
 
Keener (2007) har undersökt genomflödeshastigheten för siltdukar vid strömning av rent vatten 
och vatten med suspenderat material. Resultatet tyder på att genomsläppligheten förändras med 
tiden beroende på att fasta partiklar ackumuleras på duken. Resultatet får stöd av andra studier som 
konstaterar att flödeshastigheten avtar med tiden (Denkler, 2000, Farias, 2006). En studie 
rapporterar att flödeshastigheten var i storleksordningen 2 faktorer lägre än vad som uppmätts på 
dukarna på grund av igensättning av duken (Barrett, 1998).  
 
USEPA (1993) har undersökt hur effektiva textildukar är på sandpartiklar (0,05-2mm). De 
konstaterar att 80-90% av sandpartiklarna avskiljs av dukarna. Dock är avskiljningsgraden för silt 
(0,002-0,05 mm) och lera (<0,002 mm) mindre än 20 %. Silt och lera har längre sedimenteringstider 
och kräver därför långa uppehållstider för att sedimentera. 
 
Horner (1990) rapporterar en genomsnittlig reduktion av turbiditet med 2,9 % i försök med 
textildukar. Detta resultat stämmer överrens med Barett (1998) som rapporterar att undersökta 
geotextildukar är ineffektiva mot turbiditet. Det har även konstaterats att avskiljningsgraden avtar 
med avtagande partikelstorlek (Wishowski, 1998). Barett (1995) konstaterar att avskiljningsgraden 
för en geotextilduk beror av koncentrationen på suspenderat material, egenskaperna hos geotextilen 
och underhåll av systemet.  
 
De standardiserade sätten att mäta porstorlek och permeabilitet är ett dåligt mått på hur en duk 
presterar i fält. Barrett (1995) anser att det bästa sättet är att använda sediment specifikt för platsen i 
laborationsstudier. Många tidigare försök med geotextildukar har använt en oproportionerligt stor 
andel stora partiklar, detta är inte representativt för många jordar och sediment och har bidragit till 
en överskattning av geotextildukars effektivitet. Porstorlek bestäms ofta genom ett test med 
glaskulor av olika storlekar, detta test ger inget bra mått på hur effektivt materialet avskiljer partiklar 
i fält. (Barrett, 1995). Kutay (2005) konstaterar att de mått som angetts, permeabilitet och porstorlek 
inte korrelerar till igensättningsgraden.  
 
Effektiviteten av att använda två geotextildukar istället för en har utvärderats, studien konstaterar 
att filtreringsförmågan i systemet ökade signifikant när dubbla dukar användes. Studien 
konstaterade även att geotextilier sätter igen fortare när sediment med hög andel fint material 
suspenderas (Kutay, 2005).  

2.2 Koppars löslighet  

Naturvårdsverket har låtit undersöka 174 svenska sjöar och vattendrag för att bestämma HC54 

värden för koppar hos 22 arter med hjälp av en Biotic Ligand Model (BLM).  HC5 värden beror av 
pH, vattnets hårdhet, koncentration samt halten av andra katjoner.  HC5värden är därför 
platsspecifika (NV, 2008) och varierade mellan 17,8-183 µg/l med en median på 74 µg/l för de 
undersökta sjöarna där det lägsta värdet erhölls i Ämnten där pH är lågt och vattnet mjukt. Det 
högsta värdet uppnåddes i Svartsjön med neutralt pH och hög halt TOC5. Utifrån detta förslås ett 
gränsvärde på 4,45 µg/l (AF=4).  
                                                      
4 Det värde som är säkert för 95 % av alla arter (22 st. i detta fall), här under maximal biotillgänglighet 
5 Modellen bygger på DOC och värdet för TOC har använts, detta har kompenserats med AF=4 istället för 
AF=2 
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Generellt har sjöar med pH< 5,5 m, DOC< 3 mg/l, CaCO3 <10 mg/l samt låg alkalinitet 
förutsättningar för hög bioackumulation och dessa kan kräva ett lägre gränsvärde. (NV, 2008) 
 
För många metaller och andra miljögifter däribland PAH och kvicksilver är den partikulära fasen 
viktig för distributionen. Forskning har dock visat att detta inte tycks gälla koppar. Det är vanligt att 
fraktionen löst koppar dominerar framför den partikulära, som till exempel endast utgör 5 % av den 
totala kopparhalten i Östersjön (Sternback, 2000b).  
 
Studier visar att organiska komplex utgör mer än 99,5 % av fraktionen löst koppar i sjöar och 
kustvatten, återstående andel består av lösta kopparjoner samt klorid, hydroxid och 
karbonatkomplex. Kolloider förväntas alltså inte spela en avgörande roll för fasfördelningen av 
koppar (Sternback, 2000b). Adsorptionen är starkt beroende av pH där katjonsadsorption ökar vid 
basiskt pH. Koppars tendens att bilda organiska komplex är en anledning till att andelen koppar i 
den lösta fasen ofta är stor (Sternback, 1999).  
 
I sediment kommer koppar även att förekomma i sulfider, både monosulfider (FeS) och purit 
(FeS2). Det har visats att när syrefria sediment oxideras är koppar-sulfidkomplexen bland de 
stabilare sulfidkomplexen (Sternback, 1999).  
 
Halten löst koppar kan öka i ett exponentialliknande förhållande till den totala 
kopparkoncentrationen, när totalkoncentrationen ökar 7-10 gånger kan kopparjonskoncentrationen 
öka upp till 1000 gånger. Detta beror antagligen på att de ligander med högst affinitet ofta 
förekommer i liknande koncentration som totalkoncentrationen av koppar. När 
kopparkoncentrationen ökas så mättas liganderna. Detta samband gäller dock vid relativt låga 
koncentrationer av koppar (ca 10-60 nM) (Sternback, 2000b).  
 
En studie hittade en korrelation mellan partikelstorleksfraktioner och koncentrationen av 
tungmetaller, däribland koppar. Lerfraktionen, hade de högsta metallhalterna (Schorer, 1997). 
Koppars association till lerfraktionen beror på lerans jonbytesegenskaper (Sternback, 1999).  
 
Koppar har i likhet med många andra miljögifter hög affinitet för organiskt material. Det är dock 
fastlagt att det är liten fraktion av det organiska materialet som har den höga affiniteten (Stenbeck, 
2000b). Denna fraktion benämns ibland L1. Vad fraktionen består av är ännu okänt.  Det finns 
misstankar om att liganderna är biologiskt bildade, producerade av cyanobakterier. Dessa är mycket 
känsliga för förhöjda kopparhalter och kan således slås ut vid förhöjda halter, något som leder till 
en ytterligare ökning av halten Cu2+. I studier har man hittat samband mellan L1 och DOC 
koncentrationer inom en flod men förhållandena mellan L1 och DOC varierar stort mellan olika 
floder (Rozan, 1999).  
 
Risken för ökad frisättning av koppar vid en syresättning av syrefria sediment i Östersjön har 
undersökts. Risken ansågs vara låg för någon omfattande frisättning, på grund av stabiliteten av 
koppar-sulfid komplex samt att adsorptionen till organiskt material inte behöver påverkas av ökad 
syresättning. Den readsorption som kommer att ske till andra sedimentpartiklar vid frisättning från 
sulfider är även en viktig faktor. Dessa slutsatser gäller Östersjön men kan ge en fingervisning om 
hur syresättning påverkar sediment generellt (Sternback, 1999).  
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2.3 PAHs distribution i suspenderade sediment 

2.3.1 Distribution av PAH i sediment 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) förekommer i förhöjda halter i sedimenten i kanalen och är 
potenta miljögifter. PAH är en stor grupp organiska föreningar som bildas vid ofullständig 
förbränning av kol och kolväten. Gemensamt för föreningarna är att de består av kondenserade 
aromatiska ringar, vilket gör dem mycket stabila i naturen (KEMI, 2009). PAH är polära och har 
därför låg löslighet i vatten, se tabell 10. Generellt är det de högmolekylära PAH-föreningarna som 
har högst toxicitet, har längre uppehållstid, lägre vattenlöslighet och vissa av de tyngre föreningarna 
har visat sig vara hormonstörande samt mutagena vid kronisk exponering (Perhans, 2003).  
 
PAH-föreningarna är fettlösliga men till skillnad från många andra fettlösliga miljögifter 
bioackumuleras föreningarna inte i däggdjur, fisk samt fåglar. Detta beror på att ryggradsdjuren kan 
bryta ned föreningarna via ett enzymsystem, MFO6. Intermediärerna som bildas genom addition av 
en hydroxidgrupp kan dock i många fall vara mer potent än den ursprungliga substansen, de är ofta 
reaktiva epoxider. Enzymsystemet inducerar bildningen av epoxiden eftersom denna är mer 
vattenlöslig än den ursprungliga substansen samt att denna kan modifieras via konjugation till en än 
mer vattenlöslig förening som kan utsöndras. Vissa epoxidföreningar som bildas kan dock reagera 
med bland annat DNA och är således carcinogena7. Ryggradslösa djur och en del fiskarter har dock 
ett sämre utvecklat MFO system och hos vissa organismer8 sker bioackumulering av föreningarna. 
Det sker ingen biomagnifikation i högre trofinivåer av PAH föreningar. Reaktiva expoxider kan 
även bildas när PAH föreningar utsätts för UV-ljus (Perhans, 2003).  
 
Det är vedertaget att organiskt material påverkar distributionen av organiska miljögifter såsom PAH 
och PCB (Hongyuan, 2008, Kleineidam, 1999). Generellt har de minsta partikelfraktionerna ofta 
högt halt organiskt material men det finns studier som tyder på att även de största 
storleksfraktionerna (sand) kan ha relativt höga koncentrationer organiskt material och således höga 
föroreningskoncentrationer under vissa förutsättningar (Conaway, 2003).  
 
Evans (1990) undersökte PAH och dess distribution relaterat till organiskt innehåll och 
partikelstorleksfraktioner. Det finns ett samband mellan fördelningen mellan sediment och 
vattenfasen av organiskt material och PAH. Det finns även ett samband mellan fördelningen av 
PAH mellan vatten och sedimentfasen med fördelningen av lera. Lerfraktionerna höga affinitet för 
organiska föroreningar har förklarats med deras stora specifika yta (m2/g) och det organiska 
material som är associerat med ytan på lerpartiklarna (Evans, 1990). Detta stöds av andra studier 
(NRI, 2001, Hem, 2004).  
 
Vid en undersökning av sotpartiklar i sediment och dess koppling till PAH i sediment upptäcktes en 
korrelation mellan sotpartiklar (>1 µm) och PAH i sediment och porvatten (Gustavsson, 1997). 
Även vid studier av PAH och PCB i Chesapeakesjön så konstaterades att det fanns förhöjda halter 
av miljögifter i stora partiklar (>202 µm). Detta tror man beror på ackumulation av djurplankton 
(Ko, 1995). En studie av PAHs sorption till olika komponenter konstaterade att partikulärt 
organiskt material såsom träkol och kolpartiklar hade högst Koc9-värden (Kleineidam, 1999). Även 

                                                      
6 Mixed funktion oxidase system med P450 enzymerna 
7 Benso(a)pyren och benso(a)antracen har visat sig vara carcinogent för människan. 
8 Vissa primärkonsumenter och detriovorer  
9 Sorptionskoefficient 
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Schorer (1997) konstaterar att de högsta föroreningshalterna återfanns i den största och den minsta 
storleksfraktionen. 
 
En studie konstaterar att det inte finns något samband mellan PAH koncentrationen i sedimentet 
och i porvattnet. Detta bekräftar PAH föreningarnas komplicerade distributionsmönster (Maskaoui, 
2002).  

2.3.2 Desorption av PAH vid sedimentsuspension 
Det är fastställt vid urlakningsförsök att mobiliseringen av kolloider är mycket viktig för PAH 
urlakning. Om mobiliseringen inte sker kommer ingen nämnvärd urlakning ske (Perhans, 2003). 
Vid urlakningsförsök har det konstaterats att de med låg molekylvikt (2-3 bensenringar) lakas ut 
betydligt snabbare och i högre utsträckning än de med högre molekylvikt. Detta kan förklaras med 
att föreningarna med lägre molekylvikt har högre vattenlöslighet samt lägre bindningsaffinitet för 
DOC10. Latimer (1999) fastslår att PAH med hög molekylvikt associerar med större partklar (> 2 
µm), till exempel sotpartiklar (> 1 µm) såsom Gustavsson (1997) föreslår. Föreningarna med högre 
molekylvikt har även längre jämviktstider (Perhans, 2003, Latimer, 1999). PAH med högre 
molekylvikt kan alltså ha andra transportmönster och en annan profil än de med lägre molekylvikt11 
som påverkar fördelningen vid sedimentsuspension (Latimer, 1999). Slutsatsen att föreningars 
molekylvikt påverkar deras distribution stöds av Jönsson (2000) som studerar PCBs fördelning i 
sediment vid olika bottentyper12 och djup i Stockholms skärgård. Studien visar att det inte är 
egenskaperna hos det organiska materialet utan egenskaperna hos de olika PCB föreningar som 
avgör deras distribution i sediment (Jönsson, 2000). Det har även konstateras att PAH föreningar 
med högre molekylvikt har adsorberar i högre grad till organiskt material, detta kan förklaras med 
den högre hydrofobiciteten (Schorer, 1997).  
 
Den grupp PAH-föreningar som klassats som carcinogena13 lakas ut i lägre utsträckning än övriga 
vid laktest. Totalhalten av PAH är inte avgörande för hur mycket som lakas ut vid laktest från jord. 
Som tidigare nämnts är kolloider och organiskt material viktiga faktorer för lakning av PAH. Det är 
många faktorer som påverkar PAHs desorption vid lakförsök däribland ålder på föreningarna, 
kompositionen av det kolloidala materialet, ett basiskt pH lakar ut mer PAH och även tillsättning av 
DOC ökar urlakningen. Den specifika ytan (m2/g) för det suspenderade materialet är en viktig 
faktor. Den största andelen av urlakningen sker till stora kolloider, med en kornstorlek upp till 1 μm 
(Perhans, 2003).  
 
Kontakttiden kan påverka desorptionsgraden i laktest. När skaktest på 48 h och 10 dagar jämförs så 
hade kontakttiden ingen betydelse för urlakningen av jord < 0,45 µm, för stora kolloider påverkade 
däremot kontakttiden urlakningen (Perhans, 2003). Laktest på förorenad jord har visat att maximal 
urlakning av PAH fås på 28 dagar och för lågmolekylära uppnås maximal urlakning 7 till 15 dagar 
(Perhans, 2003). 
 
PCB har generellt högre molekylvikt än PAHföreningar men PCBs desorptionsmönster kan ändå 
ge information om hur hydrofoba föreningars fluxprofil ser ut. PCBs desorption har i flera studier 
visats vara två eller flerfasig. Detta har tolkats som en indikation på att desorptionen och 
adsorptionen av PCB sker från olika typer av material. Studier visar att delar av det PCB som 
uppmätts i sediment inte desorberar, en studie konstaterar att i de undersökta sedimenten var 45 % 

                                                      
10 Lägre Koc koefficient, fördelning av PAH mellan organsikt material i vatten och i jord  
11 Som generellt har högre vattenlöslighet 
12 klassificerat efter TS-halt 
13 De carcinogena tillhör gruppen högmolekylära medan övriga är mellan resp. låg molekylära 
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av den totala PCB massan resistent mot desorption (Zimmerman, 2004). Vid en undersökning av 
kontaminerade sediment har det konstaterats att när 5-7 % av den totala sedimentmassan består av 
svart kol så binder 60-90 % av PCB mängden in till denna fraktion (Zimmerman, 2004). Svart kol 
torde vara mycket viktiga för resuspension vid förorenade sediment, det stannar länge i suspension 
och de förväntas ha hög andel organiska föroreningar.  
 
Den vedertagna sanningen att Hydrofobic Organic Compounds (HOC) främst transporteras med 
det suspenderade materialet har blivit ifrågasatt. Studier av PCBs fördelning mellan den partikulära 
fasen och vattenfasen i floden Seine tyder på att huvuddelen av transporten av PCB i Seinefloden 
sker i vattenfasen (73 %). En förklaring till detta var att halten suspenderade partiklar (25 mg/l) var 
för låg för att adsorbera all PCB (Chevreuil, 1990).  
 
I andra försök har det visat sig att föroreningar huvudsakligen transporterats med suspenderat 
sediment (Schorer, 1997). I en studie berodde föroreningsspridningen på mängden suspenderat 
sediment (Lau, 1989). Det är alltså möjligt att en hög halt suspenderade lerpartiklar kan bidra till en 
lägre koncentration organiska föroreningar i den lösta fasen. 
 
En laborationsstudie på Yangtzefloden kring frisättning av PAH vid resuspension av sediment 
konstaterar att TSS halten sjunker över tiden i takt med att halten finare partiklar ökar och andelen 
större partiklar minskar. PAH halten i TSS ökar över tiden och olika PAH ökar olika mycket (där 
penantren ökade mest). Mängden löst PAH i vattenfasen visade en 50 % ökning vid 0,5 N/m2 
resuspension under 12 timmar (Feng, 2008). Även andra försök har visat att PAH och PCB frisätt 
från sediment vid resuspension av sediment (Schneider, 2007).  
 
En studie som finansierats av US EPA har undersökt PAH distribution och desoprtion i olika 
sediment. Studien tyder på att desorptionen av PAH från lågdensitetssediment är långsammare än 
för sediment med hög densitet. Även inom det finkorniga sedimentet sågs en trend att 
desorptionen var långsammare från de fraktioner med lägst densitet (Werth, 2000). Desorptionen 
från de finkornigaste fraktionerna var även mer gradvis.  
 
En 50 % desorption av pyren, krysen och benso(a)pyren (BAP) skedde inom 12 timmar, 2 dagar 
respektive 12 dagar i sedimentfraktioen med låg densitet. Från fraktionerna med högre densitet 
uppnåddes 50 % desorption efter 2 timmar, 1 dag respektive 2 dagar. De initiala koncentrationerna 
i sedimenten var då i storleksordningen 50-200 mg/kg av de 16 prioriterade PAH föreningarna 
(Werth, 2000). 14 Studien konstaterar även att desorptionen av tyngre PAH sker med ett relativt 
konstant fluxprofil (mg/dag, m2) medan lättare PAH har en desorptionsprofil med en initialt större 
desorption som minskar över tiden (Werth, 2000). Detta resultat stämmer överrens med lakförsök 
som nämnts ovan (Perhans, 2003). 
 
När finkorniga sediment undersöktes innehöll lågdensitetsfraktionerna 78 % av den totala mängden 
PAH men bidrog endast till 5 % av sedimentmassan. Organiskt material karakteriseras av låg 
densitet så resultatet att den största andelen PAH återfanns i lågdensitetsfraktionen var väntat. 
Studien visar dock även när storleksfraktionerna normaliserats med avseende på organiskt 
materialhalt så hade lågdensitetsediment fortfarande en faktor 20 gånger förhöjd halt PAH (Werth, 
2000). En viktig aspekt är den stora specifika yta (m2/g) som detta material har. 
Lågdensitetsmaterial är det material som kvarhålls i suspension under längst tid och är därför det 
material som utgör den största miljörisken med avseende på desorption och föroreningstransport.  

                                                      
14 En faktor 10 högre koncentration än i Karlbergssedimenten, se tabell 10.3.2. 
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2.4 Kvicksilvers distribution i suspenderade sediment 

Den största mängden kvicksilver som biomagnifieras är i formen metylerat kvicksilver, denna är 
även uppskattningsvis 1000 gånger så toxisk som oorganiskt kvicksilver. Metylkvicksilver är ett 
potent neurotoxin, som är speciellt skadligt för foster (Gilmour, 1992). US EPA anger ett 
akuttoxiskt gränsvärde för metylkvicksilver på 99 ng/l i sötvatten. I Sverige gäller gränsvärdet 0,07 
µg/l som maximalt tillåtna koncentration i inlandsytvatten för totalkvicksilver (EU, 2008).  
 
En studie av kvicksilver distributionen i Klara Sjö har genomförts (Sternback, 2000a). Resultatet 
från denna analys kan även ge information kring situationen i Karlbergskanalen. Laktest15 tyder på 
att en mycket liten del av kvicksilvret i sedimenten är lättrörligt, mindre än 0,3 % (medelvärde 0,07 
%). Det mesta av kvicksilvret är mycket hårt bundet. Metylkvicksilver utgör cirka 0,09-0.24% av 
den totala kvicksilverhalten i sedimentet och cirka 0,5-19 % av totalhalten i porvattnet, vilket är en 
normal fraktion. Metylerat kvicksilver är betydligt mer lättlösligt än icke metylerat kvicksilver 
(Sternback, 2000a). 
 
Fördelningen mellan oorganiskt kvicksilver och metylkvicksilver mellan den lösta och 
partikulärfasen samt mellan lösta oorganiskt kvicksilver och organiskt komplexbundet är en 
funktion av flera parametrar. Kvicksilvers fördelning är beroende av salthalt, löst organsikt material 
(DOC) och halten suspenderat material (Conaway, 2003). I syrerika vatten med höga salthalter 
kommer komplexbildning med klorid dominera, i andra vatten kommer däremot komplexbildning 
med DOC vara dominerande.  På grund av kicksilvers höga affinitet för löst organiskt material 
kommer koncentrationen att vara högre vid förhöjd halt suspenderade partiklar såsom vid höga 
flöden (Conaway, 2003).  
 
Studier har visat att den totala kvicksilverhalten i sediment ofta kan korreleras till mängden 
finpartikulärt material samt till organiskt material. Där ett tydligt linjärt samband finns mellan 
mängden kvicksilver och halten totalt organiskt kol (TOC) (Benoit, 1998, Conaway, 2003).  
 
Det finns även belägg för att TOC kan korreleras med lerhalten (Conaway, 2003). Man kan utifrån 
detta anta att det organiska kolet antingen finns som finkornigt partikulärt material eller som ytskikt 
på det partikulära materialet i lerfraktionen. Distributionen av totalkvicksilver i ett system följer till 
synes de trender som kontrollerar distributionen av finpartikulärt sediment och dess organiska 
material vilket ytterligare bekräftar kvicksilvers höga affinitet för lerfraktionen (Conaway, 2003).  
En faktor som är viktig är lerfraktionens jonbytesegenskaper som gör att tungmetaller kommer att 
via jonbyte binda in till fraktionen (Perhans, 2003).  
 
Kvicksilvers frisättning vid oxidering av sediment har undersökts (Sternback, 1999). Kvicksilver 
förekommer förutom i lerfraktionen även associerat till sulfider. Studier har visat att HgS har en 
halveringstid för oxidativ upplösning på 9 år, när höga koncentrationer av humussyra16 finns 
närvarande (Sternback, 1999). Det har även visats att Hg2+ kan readsorberas av järnoxider vid 
gränsytan mellan sediment och vatten. Studier har även visat att detta stämmer i fältstudier, dessa 
har konstaterat att Hg2+ transporten inte var detekterbar men att metylkvicksilvertransporten från 
sediment under oxiska förhållanden vara det. Produktionen av metylkvicksilver kommer dock att 
minska vid en syresättning av sedimentet (Sternback, 1999).  
 

                                                      
15 Laktest simulerar frigörelse vid övergång till reducerande förhållanden 
16 Humussyra verkar upplösande på mineralen 
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Den viktigaste faktorn har dock bedömts vara Hg2+ och metylkvicksilvers starka affinitet för 
organiskt material. För sediment med mycket lite organiskt material kan det alltså förekomma en 
risk för kvicksilvers frisättning vid syresättning. Sediment med låg halt organiskt material har dock i 
regel inte syrebrist (Sternback, 1999). 
  
Förhållandet mellan kvicksilver och organiskt material i sjösediment har undersökts, studien visar 
att det är det lösliga organiska materialet (SOM) som har den viktigaste rollen i kvicksilvers 
distribution i sediment (Sanei H., 2006). Studien föreslår att den totala mängden organiskt kol 
(TOC) inte är något bra mått eftersom olika sorters organiskt kol kan ha olika funktion i 
distributionen av kvicksilver. SOM är en fraktion av den TOC som ofta återfinns på ytan till de 
finaste partiklarna i sediment och är lättnedbrytbart organiskt material (Sanei H. ,2006).  
 
Distributionskonstanten för kvicksilver mellan den partikulära och lösta fasen (Kd) varierade mellan 
104 - 107  i en omfattande studie (Conaway, 2003), den största andelen kvicksilver återfinns således i 
partikulärfasen. Ett samband mellan totalhalten i ofiltrerat ytvatten och halten suspenderat 
partikulärt material kunde även fastställas i studien (Conaway, 2003).  
 
Vidare hittades inte några platsspecifika samband mellan den totala kvicksilverkoncentrationen i 
sediment och koncentrationen i ytvattnets partikulära fas i studien. Detta kan bero på att det 
partikulära materialet suspenderas och förflyttas över en stor volym genom vattenströmmar, det 
undersökta områdena hade även stora lokala haltvariationer i sedimentet. 
Kvicksilverkoncentrationen i suspenderat material i vattenpelaren hade dock liknande halter som i 
totalkoncentrationen i sedimentet över hela systemet (Conaway, 2003). Detta stöder slutsatsen att 
mycket lite av kvicksilvret går i lösning i vattenpelaren.  
 
Studien har även undersökt haltskillnaden mellan filtrerat (0,45 µm) och ofiltrerat vatten. Mellan 10-
20% av totalhalten återfanns i filtrerade prov. Koncentrationen varierade över årstiderna och högst 
halter uppstod vid kraftiga regnfall som orsakade strömmar under perioden februari till april. 
Kvicksilverhalten i filtrerade prov överrensstämde väl med mängden löst organiskt kol (DOC). 
Detta samband har konstaterats i andra studier (Benoit, 1998) och beror troligtvis av flockulerat löst 
organiskt material och kvicksilverföreningar med affinitet för dessa. Den kolloidala fasen har alltså 
betydelse för kvicksilvers fördelning i ett system. Det filter (0,45 µm) som utnyttjats har en 
porstorlek som tillåter en viss passage av kolloider. Filtret används dock inom Europeiska 
Unionens miljökvalitetsnormer, det som passerat filtret definieras som halten i den lösta fasen 
(MKN för prioriterade ämnen, 2008).  
 
Vidare fann studien att halterna av metylkvicksilver i såväl filtrerat som ofiltrerat ytvatten var 
mycket låga. Det kunde dock konstateras att de filtrerade proverna generellt hade en koncentration 
som var hälften så stor som de ofiltrerade proverna. En majoritet av metylkvicksilver befann sig 
således i partikelfasen. 
 
Det har konstaterats att metylering av oorganiskt kvicksilver i sediment är länkat till aktiviteten hos 
sulfatreducerande bakterier (Gilmour, 1992). Studier har visat att metylieringensgraden ökar vid 
tillsättning av sulfat (H2SO4-) och är mest omfattande i anoxiska sediment. Demetyleringsprocessen 
är mest omfattande under oxiska förhållanden vilket gör att det sker en nettometylieringen i 
anoxiska sediment. De sulfatreducerande mikroorganismer som har identifierats som ansvariga för 
metyleringen av kvicksilver är bland annat metanogener (Gilmour, 1992).  
 
I en studie som undersökte metyleringsaktiviteten på olika djup konstaterades det att metyleringen 
var mest omfattande i det översta sedimentlagret som gränsar mot ytan. Studien konstaterar även 
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att fördelningen av metylkvicksilver mellan sediment och den överliggande vattenpelaren är stark 
förskjuten till sedimenten, denna trend är extra tydlig i anoxiska sediment med oxisk vattenpelare 
(Gilmour, 1992).  
 
Studien konstaterar att löst kvicksilver i gasform utgör ungefär 20 % av kvicksilverkoncentrationen i 
de filtrerade (0,45 µm) proverna. Andra studier har mätt upp betydigt lägre koncentrationer av 
gasformigt kvicksilver (Benoit, 1998). Inga trender mellan halten gasformigt kvicksilver och 
temperatur, klorofyll, löst syre, eller halter totalt eller löst kvicksilver har hittats. Utifrån halten 
gasformigt kvicksilver och en rad andra platsspecifika parametrar har det approximerats med vilket 
flux kvicksilver lämnar vattenpelaren. Studien konstaterar en flux på 0,3-5,5 nmol/m2 dag. Detta är 
ett högt flux i jämförelse med andra studier (Benoit, 1998, Conaway, 1998). Fluxet är känsligt för 
ändringar i vindhastighet och koncentration gasformigt kvicksilver i vattnet men mindre känslig för 
förändringar i den atmosfäriska koncentrationen.  
 
I denna studie konstaterades att det var en nettoevapotransport av kvicksilver till atmosfären. 
Evaporationen var 59-90 % högre än summan av den uppskattade våt och torrdepositionen av 
kvicksilver i vattenmassan (Conaway, 1998). System där den atmosfäriska depositionen är mer 
omfattande kan dock ha det motsatta förhållandet där sedimentet fungerar som en sänka för 
kvicksilvret.  
 
Slutligen har studier visat att det förekommer att koncentrationen av löst kvicksilver i vattenpelaren 
sjunker vid ökad halt suspenderat material på grund av att det lösta kvicksilvrets höga affinitet för 
suspenderat organiskt material (Cossa, 1988).  

2.4.1 Bioackumulation av kvicksilver 
Det är fastställt ett samband mellan förhöjda metylkvicksilver halter i sediment med organiskt 
material och förhöjda halter av metylkvicksilver i fisk (Mason, 1995). Karnivoriska fiskar tar alltså 
främst upp kvicksilver i den metylerade formen17 som produceras i anoxiska sediment. Exakt hur 
fiskar tar upp metylkvicksilvret är debatterat. En teori som funnits länge är att metylkvicksilvers 
laddningsneutralitet gör att föreningen kan passera membran genom passiv diffussion. Det har 
dock visats att andra neutrala föreningar såsom HgCl2 samt MeHgCl diffuserar in i växtplankton i 
lika hög utsträckning, dessa är dock främst membranbundna medan metylkvicksilver ackumuleras i 
cytoplasma. När djurplankton sedan betar leder detta faktum att metylkvicksilver assimileras i 
djurplankton i högre utsträckning än de övriga föreningarna. metylkvicksilver lagras sedan främst i 
muskelvävnad (Mason, 1995).  
 
Det finns dock studier som visar att den passiva diffusionen inte är den enda mekanismen för 
metylkvicksilver ackumulation (Watras, 1998). En studie har visat att en viktig faktor för 
märlkräftan för assimilering av metylkvicksilver och oorgansikt kvicksilver är födan och föreningar 
adsorberade till denna. Studien konstaterar att märlkräftor som levde i vatten med låga halter 
organiskt material assimilerade mer kvicksilver än de som levde i vatten med högre halt av organiskt 
material, på samma sätt påverkade halten organiskt material i sedimentet. En hög halt organiskt 
material i sedimentet gav en lägre assimilering i kräftan (Lawrence, 2000). I kontrast konstaterar 
Schaanning (1999) att tre sedimenlevande arter assimilerade mer metylkvicksilver i sediment med 
höga halt organiskt material. Detta förklaras med att de får i sig metylkvicksilver via födan 
(Schaanning, 1999). Andra studier har visat att bioackumulationen av kvicksilver samt 
metylkvicksilver sjunker vid ökad tillgång på DOC på grund av komplexbildning (Wright, 2000).  
 

                                                      
17 90 % av kvicksilvret i muskelvävnad hos toppredatorer är i formen Metylkvicksilver (Sternback, 1999) 
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Sammanfattningsvis finns det inget enkelt samband mellan totalkoncentrationen i sediment eller 
metylkvicksilver koncentrationen i sediment och bioackumulationen. Men vet dock att organiskt 
material såsom humusämnen i sedimentet samt pH är faktorer som påverkar bioackumulationen 
(Lawrence, 2000, Watras, 1998).  
 

2.5 Kornstorleksfördelning och sedimenteringstid 

2.5.1 Kornstorleksfördelning 
Kornstorleksfördelningen är en viktig parameter vid resuspension av sediment och spridning av 
miljögifter. Olika kornstorleksfraktioner har olika remobiliserings och transpormönster. Det är även 
vedertaget att olika storleksfraktioner har olika hög koncentration av föroreningar (Schorer, 1997, 
Evans, 1990). Lerfraktionen har ofta högst andel tungmetaller där en av förklaringarna är dess 
jonbytaregenskaper. PAH associeras främst till de fina fraktionerna, framför allt på grund av 
fraktionernas höga andel organiskt material samt stora specifika yta (Schorer, 1997). 
Kornstorleksdistributionen påverkar även igensättnings- och avskiljningsgraden hos geotextildukar 
(Barrett, 1998, Farias, 2006). 

2.5.2 Sedimenteringshastighet 
Sedimenteringstiden är en viktig parameter eftersom det är under denna period som miljögifter kan 
gå i lösning. Vattenrörelse och vattenhastigheten är viktig för sedimenteringsprocessen och det 
finns ett samband mellan strömningshastighet i ett vatten och sedimenteringstiden (Malmeus, 
2004).  
 
Sedimenteringstiden för partiklar beror av partikelstorleken. Finsand (0,2-0,06 mm) sedimenterar till 
exempelvis i en hastighet av 0,6-0,25 m/min medan finler (<0,0006 mm) sedimenterar 1 m/mån-år 
(NV, 2003). 
 
När en partikel får falla fritt så kan sedimenteringshastigheten beräknas med hjälp av Stokes lag; 
 
Vs = (2/9)*r2 g (ρp – ρf)/ŋ         (1) 
 
Vs = partikelns jämviktshastighet (m/s) 
ρp = partikelns densitet (g/cm3) 
ρf= fluidens densitet  (g/cm3)      
 
Beräkningen tar ingen hänsyn till andra faktorer som påverkar, till exempel vattenrörelsen. 
Resuspenderat sediment har ofta längre sedimentationstid än primärt material på grund av den 
storleksseparation som skett vid tidigare suspension (von Post, 2009). 
 
Malmeus (2004) beskriver ett samband mellan organiskt material och sedimenteringstiden, där en 
hög andel organiskt material generellt sänker sedimenteringshastigheten hos partiklar. Detta är en 
bidragande orsak till att partiklar med höga halter miljögifter kan stanna i suspension under en 
längre tid. 
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3. Hypotes inför laborationen 

3.1 Hypotes skakförsök 
 
Följande tre hypoteser har formulerats inför skakförsöken;  
 
Hypotes 1: En låg andel av den totala mängden PAH kommer att partitioneras i den filtrerade fasen 
och fraktionen verkligt löst PAH kommer att vara ännu lägre på grund av PAH:s affinitet för 
kolloider (Perhans, 2003). 
 
Hypotes 2: En låg andel av den totala kvicksilvermängden kommer att återfinnas i den filtrerade 
fraktionen på grund av kvicksilvers höga affinitet för organiskt material och lerpartiklar (Conaway, 
2003, Perhans, 2003). Även kadmium har affinitet för lerpartiklar och kommer att vara 
partikelbundet i hög grad. 
 
Hypotes 3: En hög andel av koppar kommer att återfinnas i den filtrerade fraktionen på grund av 
koppars höga vattenlöslighet (Sternback, 2000b).  

3.2 Hypotes geotextildukar cylinderförsök  
Eftersom mer än 84 % av partiklarna har en kornstorlek som är betydligt mindre än dukarnas 
porstorlek kan man inte förvänta sig någon omfattande initial reduktion. Tidigare studier har dock 
visat att de partiklar som passerar duken är betydligt mindre än porstorleken (Farias, 2006). 
Porstorleken förväntas därmed inte initialt vara avgörande för avskiljningsgraden (Barrett, 1998). 
Man kan förvänta sig en reduktion av TSS men ingen initial reduktion av turbiditeten (Barrett, 
1998). Det kan även vara så att en tunn duk kan vara lika lämplig som en tjockare (Farias, 2006). 
Det kan även vara så att dukarnas porstorlek och tjocklek påverkar permeabilitetsreduktionen 
(Farias, 2006). Nackdelen med de tunnare dukarna är deras lägre bruksklass.  
Med detta som bakgrund formuleras två hypoteser;  
 
Hypotes 4: Ingen initial reduktion av turbiditeten (Barrett, 1998) och avskiljningsgraden av TSS 
ökar med tiden samtidigt som permeabiliteten för vatten minskar. 
 
Hypotes 5: Permeabilitetsreduktionen beror på porstorlek och duktjocklek (Farias, 2006).  

3.3 Hypotes PAH cylinderförsök 
PAH-föreningar är starkt hydrofoba och löser sig således dåligt i vatten. Den höga affiniteten 
föreningarna har för organiskt material innebär att man kan anta att den största andelen av 
föreningarna kommer att återfinnas i lerfraktionen.  
 
De beräkningar som är gjorda på Karlbergssedimentet räknade med 50 % desorption av den 
suspenderade mängden antracen efter 0,4 timmar vid en koncentration av suspenderat material på 
50 g/l inom arbetsområdet (Jönsson, 2008). Desorptionsprofilen kan skilja sig mellan föreningar 
med låg respektive hög molekylvikt. Där de med låg molekylvikt kan ha en initialt hög 
desorptionshastigheten som sedan avtar medan de med högre molekylvikt desorberar i lägre 
utsträckning (Werth, 2000). 
Två hypoteser formuleras utifrån denna bakgrund; 
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Hypotes 6: 50 % av antracen kommer att desorbera inom en timme under cylinderförsöket 
(Jönsson, 2008). 
 
Hypotes 7: Avskiljningsgraden för PAH är samma som för TSS.  
 

3.4 Hypotes kvicksilver cylinderförsök 
Halten i det suspenderade materialet kommer att likna sedimentkoncentrationen och halten i de 
filtrerade vattenproverna kan komma att motsvara cirka 10-20 % av totalhalten. Det kan vara så att 
vid höga halter suspenderat material innanför duken kan det suspenderade finkorniga materialet 
adsorbera kvicksilver från den lösta fasen och denna koncentration kan komma att sjunka i 
jämförelse med utanför duken där koncentrationen av suspenderat material förväntas vara lägre 
(Cossa, 1988). Det är dock vedertaget att halten löst kvicksilver ofta kan korreleras med halten 
DOC och stiger med denna (Conaway, 2003).  
 
Det är svårt att dra några slutsatser om halten Hg0 kommer att förändras, man har inte hittat några 
samband mellan denna koncentration och den totala kvicksilverkoncentrationen i vattenpelaren, 
inte heller syrehalten eller halten suspenderat material vet man säkert hur det påverkar. Man vet 
däremot att evaporationen av Hg0 till atmosfären beror av Hg0 koncentrationen i vatten. Det finns 
således ingen information om hur och om halten Hg0 kommer att förändras när vi suspenderar 
sedimentet och ökar syrehalten i delar av vattenpelaren.  
 
Experimentet kommer i likhet med anläggningsarbetet medföra en viss syresättning av sediment 
och vatten. Om delar av sedimentet syresätts kan detta leda till minskad metylering. Generellt gäller 
att kvicksilvers distribution förskjuts mot Hg(OH)2 och HgCl2 framför Hg0 vid oxiderande 
förhållanden till skillnad från reducerande förhållanden då den gasformiga formen dominerar 
(VanLoon, 2005). Studier har visat att även bioackumulationen av kvicksilver samt metylkvicksilver 
sjunker vid ökad tillgång på DOC på grund av komplexbildning (Wright, 2000).  
 
Utifrån antagandet att sedimentet liknar de i Klara Sjö förväntas sammanfattningsvis en mycket 
liten del av kvicksilvret i sedimentet vara lättlösligt (Sternback, 2000a). Det är sannolikt att en 
mycket begränsad del av det sedimentbundna kvicksilvret som kommer att lösa ut vid en tillfällig 
syresättning av sediment som anläggningsarbetet i Karlbergskanalen kan medföra. 
Mot denna bakgrund formuleras två hypoteser; 
 
Hypotes 8: Avskiljningsgraden för kvicksilver är samma som för TSS. 
 
Hypotes 9: Den filtrerade fraktionen kvicksilver motsvarar 10-20 % av totalmängden. 
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4. Material och metoder 

4.1 Beskrivning av studieområdet 

4.1.1 Föroreningssituation 
Sedimenten i Karlbergskanalen är förorenade av bland annat PAH, kvicksilver, kadmium och 
koppar. Kompletterande prover har tagits och analyserats för PCB (Polyklorerade bifinyler), PBDE 
(Polybromerade bifinyletrar), pesticider samt TBT (Tributyltenn). Även dessa ämnen har återfunnits 
i jämförelsevis höga halter. Se tabell 3 för kadmium och kopparhalter i sedimenten samt tabell 11 
för kvicksilver och PAH halter i Karlbergskanalens sediment.  

4.1.2 Sedimentegenskaper 
Sedimentet som utnyttjas i försöken har hämtats från Karlbergskanalen mellan Stadshusbron och 
Karlbergsbron, det vill säga från en av de platser där spolning kan komma att genomföras. Denna 
punkt har benämnts punkt 29.2 samt 31 i tidigare rapporter (RT90 X 6580852 Y 1628057) 
(Martinsson, 2007).  
 
Karlbergskanalen har en ackumulationsbotten (Jönsson, 2008). Ackumulationsbottnar har ofta hög 
vattenhalt och höga halter organiskt material. Organiska miljögifter såsom PCB och PAH binds 
oftast till det organiska materialet och har låg vattenlöslighet. Därför kommer PCB och PAH att 
koncentreras kring områden där det organiska materialet sedimenterar vilket främst är 
ackumulationsbottnar. 
 
Sedimenten i Karlbergskanalen är anoxiska och kan antas att i likhet med Klara Sjö ha en aktiv 
mikrobiell flora (Sternback, 2000). En undersökning av porvatten från Klara sjö visar att bakteriell 
sulfatreduktion pågår längre ned i sedimentet medan denitrifikation pågår vid ytskiktet (Sternback, 
2000).  
 
Som visas i tabell 1 är det aktuella sedimentet från Karlbergskanalen finkornigt och lera är den 
dominerande fraktionen. Dessa partiklar avskiljs normalt inte genom sedimentering eftersom de har 
lång sedimenteringstid (Keener, 2007). Se avsnitt 2.5.1 för vidare information.  
 
Tabell 1: Kornstorleksfördelning i sedimentprov från provpunkt 29.2 

Fraktion d [mm] Sediment % Kumulativ % 

Ler <0,002 44,9 44,9

Finmjäla 0,002-0,006 13 57,9

Grovmjäla 0,006-0,02 15,1 73

Finmo 0,02-0,06 11,4 84,4

Grovmo 0,06-0,2 11,7 96,1
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Mellansand 0,2-0,6 2,8 98,9

Grovsand 0,6-2 1,1 100

Glödgningsförlust % 9,6

Fel % 2,8

Mullhalt 6,5

Källa: Analysen är utförd av Sveriges Lantbruksuniversitet, Markfysiklab, 2009-10-24 
 
De geotextildukar som skall utvärderas har en porstorlek i storleksordningen 0,1 mm. Det innebär 
att >84 % av partiklarna har en kornstorleksdiameter som är mindre än porstorleken på 
textildukarna.  

4.1.3 Sedimenteringshastighet 
Det har gjorts en bedömning av sedimenteringshastigheten av sedimentet i Karlbergskanalen. 
Jönsson (2008) har utgått från antagandet att föroreningarna befinner sig i den mest finkorniga 
fraktionen18. Sedimentet i Karlbergskanalens sedimenteringstid har jämförts med suspenderat 
material i grunda sjöar. Vid denna jämförelse tar det cirka ett dygn för det finkorniga materialet att 
sedimentera i Karlbergskanalen (Jönsson, 2008). Se avsnitt 2.5.2 för vidare information kring 
sedimenteringshastigheter för olika storleksfraktioner. 

4.1.4 Vattenföring 
Den maximala flödesmängden i Karlbergskanalen har beräknats till cirka 12 m3/s (Persson, 2007) 
och inträffa i april hastigheter mellan 0,05-0,1 m/s i har uppmätts i den bredare delen av kanalen 
och hastigheter på upp till 0,2 m/s har uppmätts i den smalaste delen av kanalen (Persson, 2007).  

4.1.5 Vattenståndsvariationer och vattentemperatur 
Vattentemperaturer för Hammarbyslussen bör ge en god indikation på vattentemperaturen i 
Karlbergskanalen. Medeltemperaturen i Hammarbyslussen under anläggningstiden beräknas vara 
cirka 2⁰ C, se bilaga 4. Laborationen utförs vid vatten och lufttemperaturen 4⁰ C. 
 
Vattenståndet i Karlbergskanalen varierar med cirka 0,9 meter över året (Bergström, 2009). 

                                                      
18 Detta är en rationalisering då detta är den sämsta tänkbara fördelningen ur miljösynpunkt 
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4.2 Sedimentprovtagning och homogenisering 

 
Bild: 1: Sediment hämtas ur Karlbergskanalen mellan Karlbergsbron och Stadshusbron. 
 
Sedimentmäktigheten är drygt en meter och under denna nivå är det glaciallera. Sedimentet som 
använts i laborationerna är således hämtade från 0-1, 15 meters sedimentdjup. Sedimentpropparna 
är sedan väl blandade så att proverna som tagits ut är representativt från alla nivåer. Sedimentet var 
svart, poröst och hade lukt av olja men hade ingen distinkt lukt av svavelväten. Det var en oljig 
hinna på porvattnet. När sedimentprover hämtades uppstod det en bubbling, detta kan bero på 
gasproduktion i sedimenten men kan även vara en artefakt av provtagningen. Sedimentet plockades 
upp i form 1,15 meters sedimentproppar och transporterades sedan till ett kylrum där de förvarades 
i 4⁰ C. Cirka 20 liter sediment hämtades.  
 
Sedimentet blandades väl genom manuell omrörning till en homogen blandning och inför varje 
försök homogeniserades sedimentet på nytt. 

4.3 Skaktester 

De inledande försöken benämns skaktestet och syftet med testet är att undersöka de aktuella 
miljögifternas fördelning mellan vatten och sedimentpartiklar vid suspension. 
 
Tre rena och autoklaverade glasflaskor med teflonlock har fyllts med destillerat vatten och 135 g 
sediment (motsvarande 57 g TS, se bilaga 2). Sedimentet är utplockat från ett genom omrörning 
homogeniserat sedimentprov. En luftficka har lämnats i varje flaska vilket har medfört att syre 
tillförts till proverna. Luftfickan var lika stor i alla tre försöken.  
 
Flaskorna vänds sedan i en vändmaskin i 10 timmar och sedimenteras sedan i 14 timmar innan de 
återigen vänds i 10 timmar. Detta återupprepas i tre cykler. Processen med omblandning i flera 
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omgångar simulerar spolningen, återsedimenteringen och sedan resuspension återigen i 
Karlbergskanalen. Vattenfasen filtreras sedan genom GFA filter (1,2 µm) med hjälp av en 
vakuumsug och lagras sedan i 4º C i väntan på analys. Se bilaga 3 för detaljerat utförande.  
 
Filtrerade vattenprover har analyserats med avseende på Cd, Koppar, PAH och Kvicksilver. 
 

4.4 Försöksuppställning Cylindern 

 
Bild 1: Cylindern med omrörarbladet som rör om inne i cylindern i förgrunden 
 
Bild 1 visar cylinder med en duk fastspänd, vattnet pumpas in vid markeringen A via ett T-rör. 
Vattnet lämnar sedan cylindern genom att passera duken eller via T-röret.  



  

 25 

 
Bild 2: Labuppställning cylindern. A) pump, B) magnetomrörare, C) inlopp till cylindern 
via luftlås D) insug för pumpen E) utlopp från cylindern via ett T-rör  
 
I bild 2 visas labuppställningen. Cylindern är placerad i en vit plastbehållare som rymmer 15 liter. 
Under denna är en magnetomrörare placerad och en magnet ser till att materialet utanför cylindern 
håller sig i suspension. Bilden visar de två utloppsledningarna där den övre (E) är kopplat till 
cylindern, genom att höja nivån på denna regleras vattennivån i cylindern. Den andra 
utloppsledningen leder bort vatten från volymen utanför cylindern. Vattnet pumpas via 
membranpumpen (A) från (D) in till den övre utloppsledningen. Vattnet pumpas med hjälp av en 
membranpump med det konstanta flödet av 18 ml/min. Omrörarbladet är kopplat till en motor 
som rör om med konstant hastighet på 465 r/min.  
 

 
 
Bild 3: Vattennivåskillnaden mellan cylindern och vattnet utanför. 
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Bild 3 visar den nivåskillnad som skapar ett tryck på insidan av duken, gradienten skapas genom att 
höja utloppsledningen från cylindern, se bild 2 markering E.  

4.4.1 Sedimentslurry 
Det sediment som suspenderas i cylinder skall motsvara det sediment som suspenderas vid 
anläggningsarbetet i Karlbergskanalen. Koncentrationen av sediment som kan komma att 
suspenderas har beräknats utifrån mängderna sediment som skall spolas från området runt 
provpunkten 29.2, uppskattningen ger en koncentration på 57 g/l i området, se bilaga 2 för 
beräkningar. 
 
För att uppnå koncentrationen 57 g/l tillsätts 271 g homogen sedimentblandning med en TS halt 
på 0,42 till varje försök med cylindern. Sedimentet har förvarats i kylrum och späds upp till 500 ml 
med spädvatten och blandats till en slurry som tillsätts till cylindern, detta för att sedimentet inte 
skall sjunka till botten vid tillsättningen.  

4.4.2 Vattentryck i cylindern 
När försöket pågått i 30 minuter regleras vattennivån i cylindern så att den blir 10,5 cm högre än 
vattennivån utanför cylindern, se bilden 3. Nivån höjs genom att höja utloppslangen från cylindern. 
Nivån är vald eftersom den motsvarar ett flöde av 0,2 m/s för några av dukarna. Vattennivån höjs 
efter 30 minuter eftersom det inte är praktiskt möjligt att höja nivån vid försökets start då 
permeabiliteten är så hög att ingen nivåskillnad kan skapas i det inledande skedet. Höjningen 
motsvarar olika flöden för de olika dukarna eftersom de har olika hydraulisk konduktivitet. Se bilaga 
2 för beräkning av motsvarande flöde och avsnitt 6.1.3 för diskussion. 

4.4.3 Vattenprover för analys av PAH och Kvicksilver 
Vattenprover har tagits ut vid tre tidpunkter, vid starten av försöket, efter 15 minuter och vid slutet 
av försöket. Vid varje provtillfälle förutom efter 15 minuter har dubbla prover tagits såväl innanför 
som utanför och ett av dubbelproverna har filtrerats. Detta för att få information om den totala 
halten från det ofiltrerade provet medan det filtrerade provet ger information om den lösta halten. 
Vid provtillfället efter 15 minuter har det endast tagits prover utanför cylindern då provtagning 
innanför inte var möjligt utan att avbryta försöket. Provtagningen efter 15 minuter innebar en 
störning i försöket då volymen utanför cylindern minskades från 15 till 13 liter. Detta 
kompenserades genom att 2 liter spädvatten tillsattes. Spädningen av vattnet utanför har tagits med 
i beräkningen som en spädningsfaktor för turbiditeter utanför cylindern efter 15 minuter.  

4.4.4 Spädvatten  
Vattnet som utnyttjas i försöket är hämtat från Karlbergskanalen. Det är förvarat i kylrum under 
maximalt fyra dagar innan försöken.  

4.4.5 Geotextildukar för utvärdering 
 
Dukarna har selekterats för att de har varierande tjocklek, porstorlek, permeabilitet och dragstyrka. 
Dukarna Polyfelt TS50 samt Fibertex F32 har, som nämnts i avsnitt 2.1.1 använts i många projekt. 
Polyfelt TS80 är tillverkat av samma material som TS50 men är 68 % tjockare och har lägre 
permeabilitet i nyskick. Fibertex F32 har det lägsta priset. Polyfelt TS50 samt 80 är producerade av 



  

 27 

ändlösa polypropylentrådar medan Fibertex F32 är en vanlig nålfiltat duk av polypropylen. Se tabell 
2 för egenskaper för de aktuella dukarna.  
 
Tabell 2: Egenskaper hos de undersökta geotextildukarna 
Återförs-
äljare 

Produkt Tjocklek 
(mm) 

Porstorlek 
(mm) 

Permeabilitet 
(m/s) 

Bruk
s-
klass 

Pris 
(kr/
m2) 

Jehanders/FLA Polyfelt TS50 1,9 0,09 FLA enligt 
tillv. 0,1 

90*10-3 m/s N3 8,65 

Jehanders/FLA Polyfelt TS 80 3,2 0,09 55*10-3 m/s N5 10 

Svenska 
Geotech 

Fibertex F-32 
(motsv. F3-S) 

0,9 0,085 50*10-3 m/s N3 7 

Källa: Jehanders, FLA samt Svenska Geotechs produktblad.  

4.5 Turbiditet 

Turbiditet har mätts utanför cylindern med hjälp av HACH Turbidimeter, modell 2100ANIS. 
Turbiditen mäts i Nephelometric Turbidity Units (NTU). Alternativet till NTU är Formazin 
Nephelometric Units (FNU). Detta är den enhet som ingår i ISO-standarden. FNU har dock en 
kortare räckvidd (1-1000 FNU) medan NTU ger pålitliga värden i intervallet 1-10 000. Då höga 
värden kommer att förekomma är NTU den lämpligare enheten då spädning med vatten kan ge 
felaktiga värden (HACH, 1994).  Turbidimetern mäter hur mycket ljus som reflekteras av 
partiklarna i provet. Funktionen RATIO har utnyttjats vid mätning, den gör det möjligt att mäta 
turbiditeten i färgade prov. RATIO innebär att ett medelvärde av tio mätningar tas, där en mätning 
görs varje sekund. Funktionen ger även ett pålitligare resultat när det finns större partiklar i provet. 
Turbiditeten i prov med större partiklar kan annars överskattas.  
 
Turbiditeten mäts genom att en 30 ml kyvett fylls med ett väl omblandad representativt prov som 
sedan analyseras i turbidimetern. 

4.6 Samband mellan TSS och turbiditet 

Genom att utnyttja en korrelationsekvation kan turbiditetsmätningar översättas till en TSS-halt 
under kända förhållanden (Grayson, 1996). Turbiditeten påverkas bland annat av partikelstorlek, 
partikelform och färgen medan TSS ger en vikt/volymenhet för de suspenderade partiklarna. 
 
Ett samband mellan turbiditeten och halten suspenderat material (TSS) har fastställts genom att 
suspendera sediment i vatten i en spädningsserie och utföra TSS samt turbiditetsmätningar i 
duplikat. Sediment har suspenderats i destillerat vatten och hållits suspenderat med hjälp av en 
magnetomrörare. Prov har sedan plockats ut för TSS samt turbiditetsmätningar. TSS mätningar har 
genomförts genom att filtrera en uppmätt volym genom ett GFA filter (1,6 µm porstorlek). Se 
bilaga 3 för protokoll för TSS mätningar.   
 

4.7 Statistisk utvärdering av turbiditetsresultat 

Data för de olika dukarna har utvärderats med ett Kruskall Wallis test. Kruskall Wallis är ett icke 
parimetriskt test och har valts eftersom en granskning av resultaten visade att mätvärdena inte kan 
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anses vara normalfördelade. När testet ger signifikant resultat innebär det att de tre dukarna har 
olika medelrankning19 av sina turbiditetsmätningar och det finns således en signifikant skillnad 
mellan dukarnas prestationer. Testet är precis som andra icke parimetriska20 tester inte lika kraftfulla 
som de parimetriska. 

5. Resultat 

5.1 Resultat från skaktester 

5.1.1 Kadmium och koppar 
I tabell 3 har metallmängden i skaktesterna beräknats samt halten som befinner sig i den lösta fasen. 
Halterna i tabell 4 är den metallmängd som befinner sig i den lösta fasen efter 3x10 timmars 
omrörning av en sedimentslurry när en begränsad mängd syre har funnits närvarande.  
 
Halterna som lösts var i samtliga fall för både koppar och kadmium mindre än en procent av 
sedimenthalten. I tabell 4 presenteras den motsvarande haltökningen för sedimentmängden som 
kommer att suspenderas innanför geotextilburen i Karlbergskanalen.  
 
Tabell 3: Metallhalter på olika sedimentdjup 

Sedimentdjup 

(cm) 

Cd (mg/kg 

TS) 

Cu (mg/kg 

TS) 

Mätosäkerhet 

+/- (Cd/Cu) 

Cd i 

skaktest 21 

(mg/liter) 

Cu i 

skaktest 22 

(mg/liter) 

25-30 16,1 954 4,1/151   

45-50 5,26 629 1,34/99   

75-80 2,80 485 0,72/77   

95-100 0,28 79,8 0,071/17,1   

100-110 0,67 123 0,172/27   

Medel 5,02 454,1  0,29 25,89 

Källa: Analysen har utförts av ALS Scandinavia AB23 
 
Tabell 4: Kadmium och koppar halter i det filtrerade vattnet från skaktesterna 

                                                      
19 Värdena inom varje grupp sorteras i storleksordning och rankar data så att det minsta värdet får rank 1 och 
så vidare. 
20 Test som inte utgår från normalfördelad data, som utnyttjar medianen istället för medelvärdet.  
21 Se bilaga 2 för beräkning, beräkningar är gjorde utifrån att 135,5 g sediment tillsatts till varje prov. 
22 Se bilaga 2 för beräkning beräkningar är gjorde utifrån att 135,5 g sediment tillsatts till varje prov. 
23 IVL rapporten; Analysresultat metaller sediment, 2007-09-14 
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Försök Cd (µg/l) Cu (µg/l) Andel löst 

Cd24 (%) 

Andel löst Cu 

(%) 

Motsv. ökn i 

bur 

Motsv. 

ökn av 

halt i bur 

1A < 0,05 11,8 < 0,0175 % 0,046 %   

1B 0,0598 33,8 0,021 % 0,13 % Cd 1,83 g  Cd 3,06 

µg/l 

1C < 0,05 15,8 < 0,0175 % 0,061 %   

Medel  20,47  0,079 % Cu 103,98 kg Cu 179 

000 µg/l 

MAC25 

/GV 

0,4526 427     

Källa: Analysen är utförd av ALS Scandinavia AB, 2009-11-25, se bilaga 2 för beräkningar. 
 

5.1.2 PAH 
 
Tabell 5: Det filtrerade vattnets halter av PAH-föreningar i skaktest 
Förening µg/l 

filtrerad 
slurry 

Medelv 0-
115 cm 
µg28 

Andel PAH 
i filtrerade 
prov % 

Motsv ökn i 
bur µg/l29 

MKN 
MAC 
µg/l 

MKN AA 
µg/l 

*Naphthalene <0.007 75,81 NA    

*Acenaphthene 0,65 75,24 0,86 534,82   

*Fluorene <0.001 108,3 NA    

Phenantrene 0,072 735,3 0,0097 59,24   

Anthracene 0,022 212,04 0,01 18,10 0,4 0,1 

Fluoranthene 0,88 939,36 0,093 724,07 1 0,1 

Pyrene 0,88 835,62 0,10 724,07   

Benso(a)anthracene 0,17 433,2 0,039 139,87   

Chrysene 0,14 424,08 0,033 115,19   
Benso(b)fluoranthe
ne 0,16 

295,26
0,054 131,65

 
NA30 

 
∑ =0,03 

                                                      
24 Mängden löst Cd respektive Koppar dividerat med mängden i sedimentet från tabell 4 
25 Maximum Allowed Concentration i den lösta fasen 
26 MKN för prioriterade ämnen (EU, 2008) 
27 Föreslaget gränsvärde (NV, 2008) för löst Koppar 
Källa: Gränsvärden för totalhalten i ytvatten är hämtade från (EU, 2008) 
28 Halten μg/g TS multiplicerat med 56 g TS, provvolymen i skaktesterna är en liter.  
29 Se bilaga 2 för beräkningar 
30 Där inget MAC angivits anses AA som fullgott skydd mot tillfälliga utsläppstoppars toxiska effekter 
eftersom det är satt med god säkerhetsfaktor till toxiska effekter.  
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Benso(k)fluoranthe
ne 0,091 

186,96
0,049 74,88  ∑ =0,03 

Benso(a)pyrene 0,18 408,12 0,044 148,1 0,1 0,05 

Dibenso(a,h)anthra
cene 0,025 

64,41
0,039 20,57   

Benso(g,h,i)perylen
e 0,12 

253,08
0,047 98,73

NA ∑ =0,03 

Indeno(1,2,3-
cd)pyrene 0,11 

215,46
0,051

90,51
 

 
 ∑ =0,03 

Summa analyserad 
PAH 3,5 

5262, 24
0,066    

Källa: Analysen är utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 2009-12-26 
*Ej ackrediterad  
 
I tabell 5 redovisas halten i den filtrerade vattenfasen för respektive PAH föreningar vid 
sedimentkoncentrationen 57 g/l TS. För samtliga föreningar föreligger mindre än en procent 
(0,0098-0,86 %) i den lösta fasen. Medelkoncentrationen är hämtade från sedimentprover tagna 
under 2007 (Martinsson, 2007).  
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Figur 1: Mängden PAH (ng) i den filtrerade fraktionen i skaktest 
 
Figur 1 visar mängden av de olika PAH föreningarna i den filtrerade fraktionen i skaktest.  

5.1.3 Kvicksilver 
 
Tabell 6: Kvicksilver 

Prov Totalkoncentr

ation 

kvicksilver  

Mätosäkerh

et [μg/l] 

Andel i den 

filtrerade fasen 

[%] 

Motsv ökning i 

bur [μg/l] 
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[μg/l] 

1A 0,027 0,002 0,0035 22 

AB 0,27  0,01  0,035 220 

1C 0,082 0,006 0,011 70 

Medel 0,1263  0,017 110 

MAC    0,07 

Källa: Analysen är utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 2010 
 
Resultaten i tabell 6 visar att mindre än 1 % av den totala mängden kvicksilver återfanns i den 
filtrerade fasen. De tre försöken har stora inbördes haltskillnader. Den motsvarande potentiella 
medelökningen i Karlbergskanalen är cirka 150031 gånger högre än MAC. 
 

5.2 Samband mellan TSS och Turbiditet  

NTU mot mg/l y = 1,1647x + 25,631

R2 = 0,9589
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Figur 2: Sambandet mellan NTU och halten suspenderat material för sedimentet 
 
Figur 2 visar sambandet mellan turbiditeten och halten suspenderat material. Sambandet är unikt 
för sedimentet eftersom storleken och formen på partiklarna samt färgen påverkar sambandet 

                                                      
31 0,07x1500 =105, dvs. cirka 110 
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mellan turbiditet och mängden suspenderat material. Sambandet har använts i beräkningarna för att 
översätta turbiditeten till en massa för utvärdering av avskiljningsgraden för de olika dukarna.  

5.3 Resultat från cylinderförsök 

5.3.1 Polyfelt TS50 
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Figur 3: Tre försök med duken TS50 
 
Figur 3 visar de tre försöken med duken Polyfelt TS50.  
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Figur 4: Medelvärde av de tre försöken med standardavvikelsen 
 
Figur 4 visar medelvärdet och standardavvkilelsen för tre försök med duken Polyfelt TS50. 
Medelturbiditeten varierar mellan 1600 och 1350 NTU över tiden. 

5.3.2 Polyfelt TS80 
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Figur 5: Turbiditeten över tiden för tre försök med duken Polyfelt TS80 
 
Figur 5 visar turbiditeten över tiden för de tre försöken med duken Polyfelt TS80.  
I figuren visas att det första försöket (F1) avviker från de två andra försöken. 
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Figur 6: Medelvärde av turbiditeten för de tre försöken med Polyfelt TS80 
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Figur 6 visar medelvärdet av turbiditeten och standardavvikelsen för de tre försöken med duken 
Polyfelt TS80. Försöken med Polyfelt TS80 gav hög standardavvikelse.  

 
Bild 4: (A)Vatten från Karlbergskanalen, (B) vatten som passerat TS80 och (C) vatten 
innanför textilduken. 
 
Som visas i bild 4 är det en tydlig skillnad mellan den sedimentslurryn som finns inne i cylindern 
och det som passerat genom duken. 

5.3.3 Fibertex F32 
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Figur 7: Turbiditeten för tre försök med duken Fibertex F32. Vattenprover är analyserade 
från försök 2 (F2). 
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Figur 7 visar turbiditeten över tiden de tre försöken med duken Fibertex F32.  
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Figur 8: Medelvärde av turbiditeten för tre försök med Fibertex F32. 
 
Figur 8 visar medelvärdet för de tre försöken med duken F32.  
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Figur 9: Medelvolymen spädvatten som passerat de olika dukarna, där endast två försök är 
medräknade för TS50.  
 
I figur 9 syns det att de olika dukarna har haft olika permeabilitet under försöket. Duken med högst 
permeabilitet i nyskick, TS50, har uppvisat lägst permeabilitet i försöken.  
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När reduktionen under de två första minuterna jämförs med reduktionen under de resterande 148 
minuterna konstateras att F32 har den största reduktionen i permeabilitet över tiden under försöket. 
 
När mängden vatten som passerat dukarna (figur 9) jämförs med dukarnas permeabilitet för rent 
vatten (tabell 2) kan den procentuella reduktionen av permeabiliteten under försöken beräknas. 
Dessa värden skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika dukarna. De olika dukarnas permeabilitet har 
reducerats med 99,98 %, 99,99 % och 99,97 % för TS80, TS50 respektive F32, se tabell 7. 
 
Dukarnas avskiljningsförmåga har beräknats till 76 ± 3 %, 28 ±4 % och 61 ± 9 % för F32, TS50 
respektive TS80 (se bilaga 2 för beräkningar). Avskiljningsförmågan har beräknats utifrån den 
sedimentmängd som passerat under de första 15 minuterna. Tiden 15 minuter är vald eftersom 
dukarna har sitt turbiditetsmaximum eller är mycket nära sitt maximum vid denna tid. Efter denna 
tid förändras sedimentmängden inte nämnvärt utanför duken. Det sker även en mycket begränsad 
utspädning då det vatten som passerar duken efter denna tid inte har någon hög 
partikelkoncentration. Denna utspädning kan dock inte ensam förklara den sjunkande turbiditeten 
som visas i figur 4,6 samt 8, se avsnitt 6.1.6 för vidare diskussion.  
 
Högst medelavskiljning i laborationen hade duken Fibertex F32, därefter Polyfelt TS80 och den duk 
som hade lägst förmåga att avskilja sedimentet var duken Polyfelt TS50. 
 
Tabell: 7: Sammanfattning av de undersökta parametrarna för dukarna 
Filterduk Tjocklek 

(mm) 
Porstorlek 

(mm) 
Permeabilitet 

(m/s) 
Reduktion av 
permeabilitet 

% 

Avskiljnings-
grad % 

TS50 1,9 0,1 90*10-3 m/s 99,99 35 +/- 4
TS80 3,2 0,09 55*10-3 m/s 99,98 74 +/- 8
F32 0,9 0,085 50*10-3 m/s 99,97 80 +/- 3
 
Tabell 8: Vikten på filterkakan för de olika dukarna 
Filterduk (tjocklek mm) Igensättning (g) Igensättning (g/cm3) Stdav (g/cm3) 32 
TS50 (1,9) 14,47 1,549 0,374
TS80 (3,2) 20,88 1,328 0,245
F32 (0,9) 10,79 0,244 0,0735
 
Som visas i tabell 8 är filterkakans vikt korrelerad till dukarnas tjocklek, den tjockaste duken har 
ökat mest i vikt efter försöket. Detta tyder på att filterkakans vikt beror av dukens tjocklek således 
kan man anta att hela dukvolymen har adsorberat sedimentpartiklar. När vikten på filterkakan 
divideras med dukens volym får den duk som presterat sämst i turbiditetsmätningarna, TS50, den 
högsta mängden suspenderat material/volymsenhet. Det kan inte konstateras något samband 
mellan filterkakans vikt och avskiljningsgraden för dukarna. Däremot kan man se att TS50 som 
visade lägst permeabilitet under försöket har störst mängd suspenderat material på filterduken. 

5.3.4 Statistisk utvärdering av Turbiditetsresultat 
Ett Kruskal-Wallis test har utförts på turbiditetsdata från de tre dukarna. Testet gav signifikant 
resultat vilket innebär att de tre dukarna har olika medelrankning33.  

                                                      
32 Det fel som fortplantats från filterkaksvikten 
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Tabell:9: Kruskal Wallis rakning för de tre dukarna 

Group   Rank(sum) Rank(mean)  n 

  [1]   1225.0000   53.2609 23 

  [2]     458.0000 19.9130 23 

  [3]    802.0000    33.4167 24 

 
Statistic H= 31.261341 
Corrected H= 31.327114  
Correction c= 0.9979004 
chi square= 5.991 (p=0.05)  
Kruskal-Wallis test significant 

5.3.5 Resultat av Kvicksilver mätningar för F32 
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Figur 10: Kvicksilvermängder utanför och innanför cylindern under F2 med duken F32 
 
Figur 10 visar hur mängden kvicksilver förändras i de olika fraktionerna under försökets gång. 
Utanför cylindern återfinns den största mängden efter 15 minuter och avklingar sedan. Den 
filtrerade fraktionen utanför cylindern ökar under försöket och samtidigt sjunker den filtrerade 
fraktionen inne i cylinder. Vid försökets slut är såväl totalmängderna som mängderna i de filtrerade 
fraktionerna i samma storleksordning innanför och utanför cylindern. Inne i cylindern återfinns 5,7-
10 % av den totala mängden i den filtrerade fraktionen under försöket. Utanför cylindern återfinns 
1,5-7,7 % av den totala mängden i den filtrerade fraktionen. 

5.3.6 Resultat av PAH mätningar för F32 
 

                                                                                                                                                            
33 Värdena inom varje grupp sorteras i storleksordning och rankar data så att det minsta värdet får rank 1 och 
så vidare. 
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Figur 11: Mängden PAHtot (µg) under det tredje försöket med F32. 
 
Figur 11 visar den totala mängden PAH inne och utanför cylindern under försöket. Halten innanför 
cylindern stiger med cirka 120 % under försöket, se 7.1.6 för vidare diskussion. Mängden PAHtot 
utanför cylindern varierar på samma sätt som turbiditeten (se figur 7) och har sitt maximum vid 
turbiditetsmaximum, efter 15 minuter. Vid denna tid är mängden utanför 21 % av mängden 
innanför, beräknat på den initiala koncentrationen inne i cylindern. Vid tiden noll är totalmängden 
utanför cylindern 0,023 % av mängden innanför och vid försökets slut efter 2,5 timmar är mängden 
utanför 5,4 % av mängden innanför. Se bilaga 2 för beräkningar.  



  

 39 

PAH filtrerad fraktion

0,03435

61,5

46,5

40 38,8

0

10

20

30

40

50

60

70

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Tid [min]

P
A

H
 [

µ
g

]

Ute filterat

Inne filtrerat

 
Figur 12: Mängden PAH (µg) i den filtrerade fraktionen under tredje försöket med F32. 
 
Figur 12 visar mängden PAH i den filtrerade fraktionen under det 2,5 timmar långa försöket. 
Utanför cylindern sjunker den totala mängden med 24,4 % (se bilaga 2 för beräkning) under 
försöket medan mängden PAH i den filtrerade fraktionen inne i cylindern är relativt konstant. 
Resultatet stöds av turbiditetsminskningen som sker utanför cylindern (21 %), se bilaga 2 för 
beräkning. Mängden PAH i den filtrerade fraktionen är efter 15 minuter högre utanför än innanför 
cylindern och förblir högre under försöket.  
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Figur 13: Turbiditeten och den totala PAH mängden plottande i samma graf. 
 
Figur 13 visar hur mängden PAH varierar med turbiditeten. Den totala mängden PAH utanför 
cylindern avklingar över tiden med 42 %, se bilaga 2 för beräkning, medan mängden i den filtrerade 
fraktionen minskar med 24 %, se bilaga 2 för beräkning. Under samma period minskar turbiditeten 
med 21 %, se bilaga 2 för beräkning. Se avsnitt 6.1.6 för vidare diskussion.  
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Figur 14: Mängden antracen (ng) och turbiditeten (NTU) utanför cylindern 
 
Figur 14 visar mängden antracen och turbiditeten under försök F2 med duken F32. 
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Figur 15: Turbiditeten (10xNTU) och mängden (g) benso(ghi)perylen utanför cylindern 
 
Figurerna 14 och 15 visar förhållandet mellan turbiditeten och två enskilda PAH-föreningar. 
Föreningarna har något olika kurvor med olika förhållanden mellan filtrerade fasen och totalhalten. 
Benso (ghi) pyren har till skillnad från antracen inte något maxima efter 15 minuter för den 
filtrerade fraktionen. Efter 150 minuter utgör den filtrerade fraktionen benso(ghi)pyren 11,5 % av 
den totala mängden, detta är den lägsta andelen av samtliga ämnen. Den högsta andelen i den 
filtrerade fraktionen av totalmängden PAH efter både 15 och 150 minuter återfinns hos de 
lågmolekylära föreningarna. Observera att turbiditetsvärdena är multiplicerade med en faktor 10 för 
att möjliggöra en visualisering av mängden PAH och turbiditeten i samma graf.  
 
En tydlig trend för samtliga 16 föreningar är ett maxima av totalmängden PAH vid 15 minuter. 
Sedan avklingar halten olika mycket under försökets gång, halten är 38,5- 210 % högre vid 15 
minuter i förhållande till efter 150 minuter.  
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Figur 16: Mängden PAH utanför duken efter 15 minuter 
 
Figur 16 åskådliggör att de olika föreningarna förekommer i olika mängd (ng) utanför duken.  
 

6. Diskussion 

6.1 Disukssion av resultat från laborationen 

6.1.1 Turbiditetsmätningar och samband med TSS 
Under ett projekt i sjön Turingen, som nämnts i avsnitt 2.1.1, skedde provtagningen med tre olika 
provtagningstekniker parallellt; turbiditet i FTU34, turbiditet i NTU35 samt absorbansmätningar vid 
750 nm (Nykvarns Kommun, 2001). Detta möjliggjorde en jämförelse mellan de olika 
mätteknikerna. En skillnad mellan teknikerna är att ljusspridningen reagerar selektivt av mineralt 
material men mindre på organiskt material. Det konstaterades att för suspenderat organiskt material 
gav mätning av absorbansen (FTU) något bättre uppskattning av mängden suspenderat material vid 
översättning till en halt (mg/l) (Nykvarns Kommun, 2001). Det kan alltså vara en fördel att 
använda FTU vid anläggningsarbetet i Karlbergskanalen eftersom det organiska materialet är den 
främsta bäraren av organiska miljögifter. Detta har dock inte varit praktiskt genomförbart i 
laborationen på grund av de höga turbiditetsvärdena. 
 
I figur 2 kan man se att osäkerheten är stor för högre NTU i laborationen. Detta beror på flera 
faktorer. Turbiditetsmätaren skall klara att mäta turbiditet upp till 10 000 NTU men för prover med 
NTU över 800 kan instrumentet ge olika värden för samma prov. Detta kan bero på den höga 
partikelmängden, där turbiditeten sjunker när partiklar sedimenterar. En osäkerhet i halten 

                                                      
34 Formazine Turbidity Units –Mäter förändring i absorbans  
35 Nephelometric Turbidy Units –Mäter ljusspridnng av det suspenderade materialet 
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suspenderat material är den lilla provvolym (10 ml) som används för prover med turbiditet över 
1000 NTU.  
 
Ett alternativ till turbiditetsmätare kan vara Imhoff konen som ger bättre uppskattningar av 
koncentrationer av suspenderat sediment och är speciellt för prover med höga turbiditetsvärden 
(Pavnelli, 2005). En undersökning som utvärderat tekniker att mäta sedimenttransport konstaterar 
att turbiditetsmätare ger ett bra mått på koncentrationen suspenderade sediment men kan endast 
användas till prover som inte kräver utspädning (Pavnelli, 2005). 

6.1.2 Skaktester 
Resultatet från skaktesterna är inte helt jämförbara med aktuella gränsvärden för den lösta fasen 
eftersom det filter som använts är av porstorlek 1,2 µm i motsats till standardstorleken 0,45 µm 
(EU, 2008). Detta innebär att samtliga halter av den lösta fasen kan vara överskattade i denna 
rapport. 
 
Under försöket användes en hög Liquid/solid kvot (L/S) detta innebär att det är mycket vatten i 
förhållande till fast material. Detta är ett sätt att undvika att lösligheten blir avgörande för 
mobiliseringen av PAH med de höga halter som finns i sedimentet. Mobiliseringen från den fasta 
fasen skall inte påverkas av den begränsade volymen så länge föreningarnas maximala löslighet inte 
är nådda (Perhans, 2003). I laborationen är samtliga filtrerade fraktioner lägre än lösligheten, se 
tabell 10 samt bilaga 5. 
 
Genom att utföra ytterligare skaktester skulle man kunna följa haltförändringen under skaktestet 
genom att mäta efter och mellan varje suspension. En annan parameter som kan varieras är 
resuspensionsmönstret, med detta kan även halten komma att variera (Schneider, 2005). 
Kontakttiden är även avgörande för om jämvikt har uppnåtts eller inte. De högmolekylära PAH 
föreningarna har generellt längre jämviktstider. Desorptionen är som tidigare nämnts även 
beroende av materialet, PAH kan ha längre desoprtionstider från lågdensitetsmaterial (Werth, 
2000).  
 
Kontakttiden kan som tidigare nämnts (se avsnitt 3.3.3 ) påverka urlakningen. Det har dock 
konstaterats att det främst är stora kolloider > 0,45 µm som ger en större urlakning vid längre 
kontakttid (Perhans, 2003). Kontakttiden 3x10 timmar är vald eftersom den motsvarar 
spolningsarbetet som beräknas pågå under tre arbetsdagar för varje arbetsområde. Förutom 
kontakttiden påverkar många faktorer resultatet. Den totala mängden PAH är dock inte avgörande 
för laktest (Perhans, 2003) och bör således inte vara det i skaktest.  
 
Det är viktigt att tolka resultatet med stor försiktighet. I fält är det troligt att hela den berörda 
sedimentmassan simultant resuspenderas 3x10 timmar, vilket skulle innebära kortare kontakttid.  
 
Den framräknade hypotetiska haltökningen för koppar, kadmium, kvicksilver och PAH (se tabell 4) 
förutsätter att allt som går i lösning sprider sig jämt över burens volym och inte diffunderar ut. Om 
duken sätter igen i lika hög utsträckning under anläggningsarbetet som i försöken kan detta ske, 
annars kommer den lösta fraktionen att transporteras med det strömmande vattnet ut i 
Karlbergskanalen.  
 
Om en lika stor andel kadmium skulle positionera sig i den filtrerade fraktionen i Karlbergskanalen 
som i skaktesterna skulle det innebära en haltökning på cirka 7 gånger MAC i dukburen i 
Karlbergskanalen (se tabell 4). 
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Det är inte helt enkelt att i förväg förutsäga hur man bäst undviker stora mängder i den filtrerade 
fraktionen. En möjlighet är att en högre partikeltäthet ger en lägre andel föroreningar i den 
filtrerade fraktionen. En lösning kan vara att tillsätta adsorbenter för att reducera mängden i den 
filtrerade fraktionen, se avsnitt 6.3.1. 

6.1.2.1 Koppar i skaktestet 
De varierande kopparhalterna i de tre försöken tyder på att koppar är heterogent distribuerat i 
sedimentprovet, trots homogenisering av sedimentproverna. Analysen är utförd utan uppslutning 
av eventuellt sedimenterade kolloider. 
 
Resultatet med den låga andelen av totalmängden i den filtrerade fraktionen stämmer inte med 
hypotes tre, som var att en hög andel koppar skulle återfinnas i löst form (Sternback, 2000b). 
Lösligheten för koppar i ytvatten är som tidigare nämnts hög, och det är inte ovanligt att fraktionen 
löst koppar dominerar (Sternback, 2000b). Det är därför anmärkningsvärt att resultatet i försöket 
gav en löst fraktion på mindre än 1 %. Koppars löslighet beror dock av en rad parametrar, 
däribland pH där ett lågt pH ökar lösligheten. En förklaring till den låga andelen i den filtrerade 
fraktionen är att koppar löst ut och sedan readsorberats till lerpartiklarna, eventuellt beroende på 
den höga partikeltätheten.  
 
Anläggningsarbetet i Karlbergskanalen kommer att ge en hög koncentration av DOC men vattnet i 
Karlbergskanalen är mjukt, pH förväntas vara neutralt eller något basiskt och detta innebär att man 
kan förvänta sig ett HC5 värde som inte befinner sig i det lägre spannet (NV, 2008) Se avsnitt 2.2.  
 
När laborationens resultat översätts till en motsvarande haltökning i Karlbergskanalen innebär det 
en haltökning långt över gränsvärdet (>1000xGV, se tabell 4)) för löst koppar i dukburen. Detta 
trots att det är en liten andel av totalhalten som går i lösning. 

6.1.2.2 PAH i skaktestet 
Hypotes ett var att en låg andel av den totala PAH mängden skulle återfinnas i den filtrerade fasen 
(Perhans, 2003). Denna hypotes stämde väl med att den filtrerade fraktionen utgjorde 0,07 % av 
totalmängden PAH. Hypotesen var även att fraktionen verkligt löst PAH skulle vara ännu lägre, 
detta har inte verifierats.  
 
Det kan konstateras att den teoretiska uppskattningen att 50 % av antracen skulle desorbera inom 
0,4 h vid suspension av 50 g/l av karlbergssedimentet (Jönsson, 2008) inte stämmer med resultatet. 
Skakförsöken som pågick i 3x10 timmar med en koncentration av cirka 57 g TS/l hade betydligt 
lägre mängd antracen i den filtrerade fraktionen än den teoretiskt beräknade. 
 
Det finns ingen trend att föreningar med högst vattenlöslighet (se tabell 10) har högst halt i den 
filtrerade fraktionen. Generellt är det dock en mycket låg andel av de högmolekylära föreningarna 
som återfinns i den filtrerade fasen. Det finns inte heller något samband mellan log Kow (tabell 10) 
och hur hög andel av ämnena som lösts, även om den förening som har högst andel i den filtrerade 
fasen, acenaftalen, har ett av de lägsta Kow värdena. Distributionen av de olika föreningarna liknar 
den andelsuppskattning som gjorts för varje förenings kvot av totalhalten i sedimentet i 
Karlbergskanalen, se figur 10. Distributionen av föreningarna liknar även den distribution som 
återfanns i cylinderförsöken, se figur 16.  
 
Halten i de filtrerade vattenproven uppnår inte i något prov ämnets vattenlöslighet. Medelhalten av 
den totala PAH koncentrationen var under försöket 0,07 %. I tabell 5 har halten för enskilda PAH 
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föreningar beräknats (0,0098-0,86 %). Den låga andelen var förväntat på grund av föreningarnas 
höga hydrofobicitet. Det är möjligt att den höga partikeltätheten bidragit till readsoprtion 
(Chevreuil, 1990). 
 
För samtliga PAH förekom det en lägre halt i skaktesterna i jämförelse med den filtrerade 
fraktionen efter 2,5 timme i cylindern. Det innebär att vändning 3x10 timmar ger en lägre 
desorptionsgrad än suspension i cylindern under 2,5 timmar. En förklaring till detta kan vara att 
koncentrationen suspenderat material i skaktesterna i praktiken var högre beroende på effektivare 
omblandning i jämförelse med cylindern där en del av materialet sedimenterat på botten. Den högre 
koncentrationen suspenderat material kan ha bidragit till en ökad readsorption. 
 
Bakgrundshalterna i Karlbergskanalen redovisas i tabell 5, ingen bakgrundshalt överstiger de 
gränsvärden som anges i tabell 5. När andelen i den filtrerade fraktionen i skakteserna översätts till 
motsvarande haltökning i dukburen i Karlbergskanalen blir haltökningen till exempel för flouranten 
ca 700xMAC. Man kan även förvänta sig höga mängder i den filtrerade fraktionen för en rad andra 
miljögifter som finns i sedimentet.  

6.1.2.3 Kvicksilver och kadmium i skaktest 
Resultatet att mindre än 1 % av den totala kvicksilvermängden återfinns i den filtrerade fraktioner 
stämmer med hypotes två som var att en mycket låg andel av den totala kvicksilvermängden 
kommer att återfinnas i den filtrerade delen (Conaway, 2003). Resultatet att en mycket låg andel av 
kadmiummängden återfanns i den filtrerade fraktionen stämde också det med hypotes två. För 
kadmium var halten i den filtrerade fraktionen för två av tre prover under detektionsgränsen, se 
tabell 4.  
 
Resultatet stämmer även med de laktester som genomförts i Klara Sjö som konstaterat en mycket 
låg andel av den totala kvicksilvermängden i Klara Sjö är lättlösligt (Sternback, 2000a). 
Laborationens resultat är betydligt lägre en den studie som visade att 10-20 % av totalmängden 
kvicksilver befann sig i den filtrerade fasen i det undersökta området (Conaway, 2003). 
De varierande kvicksilverhalterna (se tabell 6) i de tre replikaten visar på ett icke homogent 
sediment, trots den homogenisering som gjorts.  
 
En bidragande orsak till den låga andelen i den filtrerade fraktionen kan vara den höga 
partikeltätheten som möjliggör inbindning (Cossa, 1988). En stor andel av partiklarna är lerpartiklar 
(se tabell 1) som kvicksilver har hög affinitet till (Perhans, 2003). 
 
Motsvarande haltökning i Karlbergskanalen för kvicksilver skulle innebära en halt på cirka 
1500xMAC36 innanför dukburen. Se avsnitt 6.1.2 för vidare diskussion. Det har inte gjorts några 
studier av hur stor andel av den totala kvicksilvermängden som blir biotillgänglig under suspension 
av sediment i Karlbergskanalen. Studier har dock visat att höga halter DOC generellt sänker 
biotillgängligheten (Wright, 2000), se avsnitt 2.4.1. 

6.1.3 Cylinderförsök 
I likhet med skaktesterna har en filterstorlek på 1,2 µm använts och inte standarden 0,45 µm för att 
avskilja den lösta fasen i cylinderförsöken. De lösta halterna kan således vara överskattade. Se 
avsnitt 6.1.3.1 för vidare diskussion. 

                                                      
36 Högsta tillåtna koncentrationen för den lösta fraktionen 
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Figur 14 och 15 visar hur mängden för två individuella PAH föreningar samt turbiditeten förändras 
över tiden utanför cylindern. Turbiditeten utanför cylindern ska jämföras med turbiditeten innanför 
cylindern. Innanför cylindern är turbiditeten efter 15 minuter 12860 NTU. Volymen utanför 
cylindern är cirka 15 liter och då man beräknar spädningsfaktorn på det vatten som passerat duken 
så fås ett mått på den reduktion som duken och inte utspädningen gett.  

För TS50 och TS80 kan ingen reduktion under de första minuterna konstateras på det utgående 
vattnet. För F32 kan en reduktion på 33,5 % konstateras. Resultatet att två av dukarna inte ger 
någon initial reduktion stämmer överrens med hypotes fyra, att ingen initial reduktion av 
turbiditeten kan förväntas (Barrett, 1998). Hypotes fyra var även att avskiljningen av TSS skulle öka 
med tiden samtidigt som permeabiliteten för vatten skulle minska, även detta stämde väl med 
resultatet. 

Resultatet stämmer även med tidigare studier, se avsnitt 3.1 som visat att porstorleken inte är 
avgörande för avskiljningen (Farias, 2006). När man jämför dukarna TS50 och TS80 som är 
tillverkade av samma material men har olika tjocklek kan man dock konstatera att den tjockare 
duken har högre avskiljningsgrad. 
 
Porstorleken och tjockleken skall enligt hypotes fem vara avgörande för hur fort permeabiliteten 
reduceras (Farias, 2006), detta stämmer dock inte med resultatet. Under laborationen var det den 
tjockaste duken som uppvisade högst vattengenomsläpplighet, se figur 9. Försöken kan alltså inte 
fastställa något samband mellan permeabilitetsreduktionen och tjockleken som en tidigare studie 
funnit (Farias, 2006). Inte heller något samband mellan porstorleken och reduktionen av 
permeabiliteten kan fastställas. I likhet med en tidigare studie så visar resultatet att den duk som 
hade en högst medelavskiljning var tunnast (Farias, 2006). Det är dock inte lämpligt att använda en 
tunn duk i strömmande vatten på grund av den lägre bruksklassen. 
 
Den nästan totala reduktionen av permeabiliteten stämmer väl överrens med resultatet att 
turbiditeten inte förändras över tiden efter den initiala ökningen. Den filterkaka som bildas fungerar 
som tätning av duken. Detta stämmer överrens med observationer från liknande anläggningsprojekt 
(Genmark, 2009).  
 
Resultatet är inte samstämmigt med tidigare studier som visat en begränsad reduktion av 
turbiditeten (Barrett, 1998), en förklaring kan vara den höga koncentrationen av suspenderat 
material som möjliggjort bildningen av en filterkaka på duken. Det sediment som använts är mycket 
finkornigt vilket i tidigare studier visat sig bidra till snabbare igensättning av duken (Wu, 2006).  
 
En viktig aspekt med cylinderförsöken är att den suspenderade koncentrationen kan vara lägre än 
57 g/l. När turbiditeten mäts inne i cylindern så krävs en omfattande spädning för att komma inom 
detektionsintervallet. Spädningen är gjord med destillerat vatten och turbiditeten kan därför vara 
underskattat i de spädda proverna. När turbiditeten översätts till en halt blev denna cirka 15 g/l i 
jämförelse med den tillsatta på 57 g/l. Ett sätt att öka säkerheten i resultatet är att späda proverna 
med filtrerat prov för att inte späda vattenfärgen. En annan anledning till att den tillsatta mängden 
sediment inte stämmer överrens med mängden suspenderat material är att en del av materialet 
sedimenterar inne i cylindern. Det kan även vara så att sedimentet som tillsattes hade en lägre 
torrsubstanshalt än medelvärdet från tidigare sedimentprovtagning (42 %). Detta skulle innebära att 
den tillsatta mängden inte motsvarar 57 g/l. TS halten har dock uppskattats genom att torka 
sedimentet i tre dygn i 105⁰ C. Vid denna uppskattning var torrhalten mellan cirka 40- 45 %. 
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Som visats i figurerna 4,6 och 8, skiljer sig replikaten åt och under laborationen. En förklaring kan 
vara att dukarna inte är homogena. Eftersom laborationen genomförts på en relativt liten dukbit 
kan heterogenicitet i dukmaterialet ge stort utslag på resultatet. En studie konstaterar att alla 
nålvävda geotextilier har varierande porstorlek, när det gäller både form och storlek (Giroud, 1981). 
Det icke reproducerbara resultatet kan även bero på den mänskliga faktorn i laborationen, där 
tillsättningen av sedimentslurryn görs manuellt och således inte identiskt varje gång. Detta borde 
dock inte slå mot enskilda dukar utan mot alla försök. Dukarnas eventuella heterogenicitet kan 
innebära att de inte blir täta i fält.   
 
I figur 1 ser vi att det andra försöket (F2) avviker från de två andra försöken för duken TS80. Detta 
kan bero på heterogenicitet i dukmaterialet eller den mänskliga faktorn som nämnts ovan.  
 
Den nedgång i turbiditet som skedde i dukförsöken (figurerna 4, 6 och 8) beror troligtvis på att en 
del av materialet sedimenterat trots omrörningen. Den utspädning som skett då vatten passerat 
duken är inte tillräckligt omfattande för att motsvara haltminskningen. Den utspädning som skett 
för duken TS50 mellan minut 2 och 150 motsvarar en volymspädning på 2,9 liter utanför cylindern, 
under samma tid passerar 0,15 liter duken.  
 
Vattentryck i cylinderförsöken 
Tabell 15 redogör för vilken höjd ovanför vattenytan utanför cylindern som motsvarar flödet på 0,2 
m/s för de olika dukarna. Flödet är det förväntade maximala flödet i Karlbergskanalen under 
anläggningsperioden (Persson, 2008). Nivåskillnaden är framräknad med hjälp av Darcy´s lag och 
utgår från att den hydrauliska konduktiviteten för dukarna är likvärdig med dukarnas permeabilitet. 
Detta görs eftersom det inte finns några uppgifter på dukarnas hydrauliska konduktivitet. För 
Fibertex F32 finns det en uppgift om dukens transmissivitet, när denna divideras med dukens 
tjocklek för att få dukens konduktivitet blir trycksskillnaden 8,5 meter. Denna siffra skiljer sig 
mycket från vattenhöjden när man räknar på permeabiliteten, se tabell 15.  
 
Ett annat problem med dessa beräkningar är att dukarnas permeabilitet är lägre än det maximala 
flödet som använts. Flödet 0,2 m/s kan alltså inte i teorin passera dukarna. Då dukarnas 
permeabilitet beräknas som det maximala flödet divideras detta med sig själv eftersom siffran även 
representerar dukarnas konduktivitet. Detta sätt att se på saken innebär att alla dukar får en 
nivåskillnad på 3,4 cm. Det är oklart vilka av dessa siffror som stämmer bäst med verkligheten. 

6.1.3.1 PAH i cylinderförsök 
Hypotes sex var att 50 % desorption av den suspenderade mängden för antracen efter 0,4 timmar 
vid en koncentration suspenderat material på 50 g/l. Resultatet visar 62 % desorption utanför 
duken där koncentrationen är cirka 0,4 g/l under 2,5 timmar. Den lägre koncentrationen har alltså 
gett en högre desorption under ett längre tidsintervall.  
 
Innanför duken sker en 0,23 % desorption vid 57 g/l efter 2,5 timmar för antracen. Denna trend 
gäller för samtliga PAH föreningar. Den filtrerade fraktionen innanför utgör 0,17-2 % av 
totalkoncentrationen efter 2,5 timmar medan den filtrerade fraktionen utanför utgör 11,5-155 % av 
PAHtot. Den filtrerade fraktionen överstiger för vissa föreningar den totala koncentrationen. 
Eftersom det inte finns några replikat att jämföra med är det svårt att säga vad diskrepansen beror 
på. Kanske är de totala koncentrationerna underskattade beroende på att allt material inte 
extraherats från partikelfasen innan analys. 
 
Avskiljningen med avseende på PAHtot för ett av dukförsöken var 99,98 % vid tiden noll och sjönk 
sedan till 79 % efter 15 minuter, efter 2,5 timmar var avskiljningen 94,6 %. Den varierande 
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avskiljningen av totalhalten beror på att PAHtot innanför duken stiger under försöket. Den höga 
avskiljningen vid försökets slut kan bero på att PAH har satt sig på plastkärlets väggar. Den ökande 
avskiljningen kan bero på att nollprovet som är tagit innanför cylindern inte har rörts om tillräckligt 
länge, provet har inte heller syresatts på samma sätt som provet tagit efter 2,5 timmar. Dessa 
faktorer kan bidra till att en större mängd PAH är hårdare bundet till den fasta fasen. Proven 
innanför cylindern hade så höga koncentrationer så att extraktionen från den fasta fasen försvårats. 
Det är troligt att extraktionen inte varit komplett så den totala halten innanför duken är sannolikt 
underskattat under första delen av försöket. Ett sätt att komma runt detta problem är att separera 
den fasta fasen från vattenfasen och analysera den fasta fasen som ett sedimentprov och sedan 
addera mängderna i sediment respektive vattenprov för att få en totalhalt. Halten är dock en god 
indikation på hur mycket PAH som är tillgängligt för desoprtion och suspension då det som inte 
extraherats från den fasta fasen troligtvis är hårdare bundet.   
 
I figur 12 visas det att det inte skedde någon reduktion av den filtrerade fraktionen vid passage av 
duken. Denna fraktion var efter 15 minuter högre utanför cylindern. Detta kan bero på att den 
höga partikeltätheten innanför cylindern gör readsorption till suspenderade partiklar möjligt 
(Schorer, 1997).  
 
Hypotes sju var att avskiljningen för PAH är samma som för TSS, resultatet stödjer hypotesen.  
En mycket liten del av PAH gick i lösning i skaktesterna (0,07 %). Detta stämmer väl överens med 
gruppens höga affinitet för det organiska materialet i sedimentet samt den höga affiniteten för 
lerfraktionen (Perhans, 2003). Den totala PAH avskiljningen (79 % efter 15 minuter) var i samma 
storlek som medelavskiljningen av suspenderat material för den aktuella textilduken (78 %) vilket 
ytterligare bekräftar den höga affiniteten för partikelfasen. 
 
Som tidigare nämnts återfinns den högsta mängden PAH utanför cylindern efter 15 minuter då 
turbiditeten är som störts. Detta kan förklaras med att en större mängd kolloider och DOC bidrar 
till den högre mängden PAH i vattnet vid turbiditetsmaximum (Maskaoui, 2002). Se studier 
redovisade i avsnitt 2.3. En studie av flouranten och pyren i ytliga sediment och på Suspenderat 
Partikulärt Material (SPM) konstaterar att det finns en korrelation mellan halterna av föreningarna 
på SPM och Suspended Solids Concentration (SSC). Det konstaterades även ett samband mellan 
halterna för flouranten och pyren och partikulärt organiskt kol (POC) (Zhou, 1998).  
 
En annan studie hittade ett starkt samband mellan koncentrationen suspenderade partiklar och 
tyngre PAH föreningar (flouranten, pyrene, krysen, benso(a)antracen, benso(b)flouranten, 
benso(k)flouranten, benso(a)pyrene). Denna grupp PAH kunde med hög signifikans korreleras till 
suspenderade partikulärt material och hade sitt maximum vid turbiditetsmaximum (Readman, 
1982). Dessa studier stödjer resultatet att totalhalten är som högst utanför cylindern vid 
turbiditetsmaximum. 
 
Generellt bör en högre turbiditet innebära en högre halt partikelbundet PAH. Detta samband 
förutsätter att det är mängden suspenderat sediment som avgör turbiditeten och att sedimentet är 
homogent med jämn distribution av PAH. Sediment är sällan homogena men turbiditeten kan vara 
en indikation på mängden PAH. Inget samband har fastställts statistiskt och halten PAH är 
bestämd vid för få tillfällen för att fastställa någon trend att halten PAH följer turbiditetsnivån.  
 
Det kan finnas ett samband mellan turbiditetsminskningen utanför duken och minskningen av 
PAH i den filtrerade fraktionen. Sambandet mellan den lösta fraktionens PAH mängd och 
turbiditeten stämmer överrens med att denna fraktion är kolloidbunden. Minskningarna är i samma 
storleksordning, se figur 8. Detta skulle innebära att turbiditetsminskningen kommer av att material 
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från den filtrerade fraktionen sedimenterar och generellt har denna fraktion mycket lång 
sedimenteringstid. 
 
De högmolekylära föreningarna kan vara associerade med större partiklar (såsom sotpartiklar > 
1μm) i högre grad (Latimer, 1999). Detta skulle innebära en högre avskiljningsgrad för dessa 
föreningar då större partiklar har avskiljts i högre grad i tidigare studier (Wishowski, 1998). Någon 
sådan trend finns dock inte, se bilaga 5. Det är istället de lågmolekylära föreningarna som avskilts i 
högst grad. Detta tyder på att de högmolekylära föreningarna kan ha bundit in till de minsta 
storleksfraktionerna i högre grad. De minsta storleksfraktionerna har ofta högst andel organiskt 
material och de högmolekylära föreningarnas högre affinitet för det organiska materialet kan då vara 
en förklaring till att de i högre grad passerat duken med de minsta partiklarna. Resultatet är dock 
som tidigare nämnts inte statistiskt säkerställt och slutsatser som dras är endast hypoteser.  
 
I figur 15 visas att benso-(ghi)-perylen har en lägre andel i den filtrerade fraktionen än antracen och 
att halten stiger under försöket. Benso-(ghi)-perylen tillhör de föreningar med hög molekylvikt och 
kännetecknas av sin låga vattenlöslighet, detta kan förklara det avvikande mönstret med den låga 
mängden i den lösta fraktionen. En annan viktig aspekt med de högmolekylära föreningarna är 
deras långsammare fluxprofil (Werth, 2000). Detta kan vara en förklaring till att den filtrerade 
fraktionen stiger under försöket för denna förening men inte för de med lägre molekylvikt.  
 
Som nämnts i avsnitt 6.1 har en större filterstorlek än standard använts. Detta kan ses som en 
fördel när mängden i den filtrerade fraktionen av PAHtot bestämts. De kolloider som är bärare av 
PAH föreningar har en storlek på upp till 1 μm (Perhans, 2003). Detta innebär att man med det 
större filtret får en god bild av hur stor andel av föreningarna som är kolloidburna och således 
förblir i suspension medan den mindre filterstorleken sorterar bort en del av de kolloidbundna 
PAH. Studier har visat att när endast fraktionen < 0,45 µm analyseras underskattas ofta mängden 
utlakade högmolekylära PAH med en faktor två eller högre vid laktester (Perhans, 2003). Denna 
underskattning beror på att den andel av DOC som har högst affinitet för PAH är kolloider med 
bundet organiskt material och humussyror. Kolloiders adsorption av PAH styrs av halten organiskt 
material (Perhans, 2003). Det är alltså främst den fettlösliga fraktionen av DOC som adsorberar 
PAH och denna inkluderas inte alltid i den fraktion som är < 0,45 µm.  
 
I figur 16 ser man att distributionen av PAH-föreningarna har stora likheter med den uppskattning 
av de olika föreningarnas andel av PAHtot som tidigare utförts från två provpunkter i 
Karlbergskanalen (Jönsson, 2008), se bilaga 1. Detta innebär att de som återfinns i störst mängd i 
sedimentet i Karlbergskanalen även återfinns i störst mängd i de två fraktionerna i försöken.  
 
Minskningen av PAHtot under försöket (42 %) som åskådliggörs i bild 13 och kan bero på att PAH 
har satt sig på väggarna i plastkärlet. Mängden PAHtot minskar betydligt snabbare än turbiditeten 
reduceras. Detta resultat stämmer inte överrens med hypotesen att mängden PAHtot beror på 
turbiditeten. Ett provkärl av rostfritt stål hade avhjälpt den eventuella felkällan, även fler replikat 
hade underlättat tolkningen av resultatet. Reduktionen av PAHtot under försöket kan även bero på 
den längre uppehållstiden som möjliggör readsorption av större partiklar som sedan sedimenterar. 
En annan mekanism som kan bidra till reduktionen är flockbildning. Båda dessa processer skulle 
dock registreras som en minskning i turbiditeten. Det finns dock en osäkerhet i 
turbiditetsmätningar och även om metoden skall kompensera för vattenfärg och större partiklar gör 
den relativt begränsade provvolymen (30 ml) att turbiditetsmätningarna speciellt för de högre 
koncentrationerna är förenade med en större felmarginal.  
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6.1.3.2 Kvicksilver i cylinderförsök 
I figur 10 visas att den totala kvicksilvermängden utanför cylindern varierar över tiden på ett 
liknande sätt som turbiditeten, med ett maximum efter 15 minuter. Den totala kvicksilvermängden 

minskar med 22 % under samma period som turbiditeten minskar med 21 %. Detta tyder på att 
kvicksilver kan korreleras till det suspenderade materialet. Detta stämmer med hypotes åtta, att 
avskiljningen för kvicksilver är samma som för TSS. 
 
I figur 10 syns även att den filtrerade fraktionen utanför cylindern inte uppvisar samma trend som 
den totala kvicksilvermängden. Den filtrerade fraktionen för kvicksilver utanför cylindern stiger 
under försöket. Detta tyder på att mer kvicksilver positionerats till den filtrerade fraktionen under 
de 2,5 timmar långa försöket. 
 
Resultatet att 5,7–10 % av totalmängden återfanns i den filtrerade fasen kan jämföras med hypotes 
nio, att 10-20 % av den totala kvicksilvermängden återfinns i den filtrerade fraktionen (Sternback, 
2000a). Hypotesen stämmer någorlunda väl med resultatet. 
 
 Den filtrerade fraktionen utanför cylindern var dock lägre (1,5-7-7 %). Detta stämmer inte med 
teorin att en högre partikelkoncentration kan leda till en lägre andel i den filtrerade fraktionen. 
(Cossa, 1988). 
 
Resultaten från kvicksilveranalyserna är svårtolkade vid den sista mätpunkten (150 minuter). Vid 
denna punkt är halterna innanför och utanför cylindern i samma storleksordning. Detta stämmer 
inte med det faktum att totalmängden utanför cylindern tycks följa turbiditeten, då denna visar upp 
en 79 % reduktion samtidigt som i princip ingen reduktion har skett av kvicksilver.  
 
Det är svårt att dra några slutsatser utifrån dessa resultat eftersom resultatet är baserat på en 
mätning i varje punkt. Avvikelsen kan vara en effekt av att en icke optimal mätmetod har använts, 
halterna totalkvicksilver i proverna innanför cylindern kan vara missvisande. Metoden som använts 
har inneburit att fraktionen bundet kvicksilver har oxiderats till vattenfasen och sedan har halten i 
vattenfasen analyserats. En bättre metod för proverna tagna innanför cylindern hade varit att 
separera den fasta fasen från vattenfasen och sedan analyserat faserna var för sig. Detta hade gett en 
säkrare uppskattning av totalhalten då det inte är säkert att allt bundet kvicksilver har extraherats till 
vattenfasen beroende på den höga partikelkoncentrationen.  

6.1.3.3 Statistisk utvärdering  
Nackdelen med ett Kruksal Wallis test är att resultatet kan vara missvisande om grupperna inte har 
samma varians eller om en grupp är skewed37 åt vänster och en annan grupp åt höger (Fagerland, 
2009). De olika grupperna har i detta fall olika varians så resultatet kan vara missvisande. Antalet 
mätvärden för varje duk är dock överskådligt och genom att visuellt granska datamängden kan man 
konstatera att resultaten skiljer sig mellan de olika dukarna, se bilaga 6. 

6.1.4 Förslag på vidare undersökningar 
Genom att statistiskt säkerställa ett samband mellan turbiditeten och halten PAH och kvicksilver 
kan man skapa ett mycket kostnadseffektivt kontrollprogram utan dyra analyser för specifika 
ämnen. Ett sådant samband skulle kunna innebära att halterna föroreningar skulle kunna uppskattas 
med hjälp av turbiditetsmätningar. Utifrån denna rapport kan man konstatera att en högre turbiditet 
utanför duken ger en högre halt PAH medan halten i den filtrerade fasen är lägre innanför duken än 

                                                      
37 Snedfördelat utifrån en normalfördelning, kurvan ”lutar” åt vänster eller höger.  



  

 51 

utanför vilket kan bero på den höga partikeltätheten i cylindern. En annan viktig aspekt när det 
gäller provtagningen av PAH samt kvicksilver är att det inte skedde någon provtagning innanför 
cylindern efter 15 minuter. Ett större antal provpunkter kan ge ett säkrare resultat och mer 
information om haltvariationerna under försökets gång.  
 
Genom att kartlägga de olika storleksfraktionerna med avseende på miljögiftsinnehåll och sedan 
uppskatta hur stor andel av varje fraktion som suspenderas kan man finna ett samband mellan 
halten suspenderat material och mängden miljögifter. Detta har utförts i laborationsstudier men 
förutsätter att alla storleksfraktionerna är kartlagda (Latimer, 1999). 
 
En intressant aspekt vore att bestämma halten organiskt material i de olika storleksfraktionerna och 
undersöka om det går att korrelera till halten miljögifter i de olika storleksfraktionerna. Kanske kan 
man i framtiden effektivisera muddring genom storleksfraktionering och endast ta upp det mest 
förorenade materialet. Detta skulle om möjligt även innebära en miljönytta genom att minska 
mängden bottenslam för deponering. 
 
Laborationsresultatet tyder som nämnts tidigare på att dukmaterialet kan vara heterogent. Detta 
skulle genom produktutveckling kunna avhjälpas. Idag är anläggningsarbeten i vatten inte den 
största användningen för geotextildukar. Detta innebär att den produktutveckling som sker idag 
främst är riktad mot användningsområden inom vägarbeten. Kanske kan riktad produktutveckling 
av geotextildukar för syftet att filtrera strömmande vatten ge en produkt som är mer driftsäker och 
med högre verkningsgrad. De produkter som används idag är beroende av att en filterkaka bildas, 
kanske kan framtidens produkt avskilja suspenderat material även i nyskick. Geotextilskärmar 
kommer inte att förhindra spridning av föroreningar om det inte bildas filterkaka, och inte ens då 
finns det garantier för att filterkakan består eller är tät över hela duken, därför kan inte dessa dukar 
användas där spridning till varje pris måste undvikas. En tät duk innebär att man slipper spridning, 
det måste dock utvecklas ett material som inte läcker eller går sönder. 
 
Studier av hur dukarna fungerar i fält skulle ge värdefull information till detta och framtida 
anläggningsarbeten i vatten. Se avsnitt 6.2 och 6.2.1 för vidare diskussion. 

6.1.5 Applicering av resultat på Karlbergskanalen 
Det är svårt att översätta resultaten från laborationerna till Karlbergskalen. Resultaten kan dock 
användas som en indikation på hur dukarna kan fungera samt i vilken storleksordning miljögifternas 
löslighet kan förväntas vara i det aktuella sedimentet. 
 
Man kan förvänta sig att inget vatten kommer att passera dukarna i fält på grund av flödet i kanalen 
och utformningen av avskärmningen. Däremot kommer arbete innanför dukarna att skapa 
tryckskillnader som får vatten att passera dukarna. Hur stor nivåskillnaden blir i fält är svårt att 
förutspå. Den ojämna partikulära belastningen samt det strömmande vattnet kan bidra till att delar 
av duken sätter igen medan andra delar av buren behåller sin permeabilitet. 
 
En avgörande skillnad mellan laborationen och förutsättningarna i Karlbergskanalen är det 
strömmande vattnet och den heterogena distributionen av suspenderat material över den stora 
dukvolym som används. Den båtformade designen på geotextilburen har hittills inte testats i fält. 
Ett sådant försök kommer att ge mycket information inför framtida anläggningsarbeten i 
strömmande vatten. 
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6.2 Miljörisker och miljönytta med geotextildukar 

Ur miljönyttosynpunkt kan man se spolningen som en fördel framför muddring då man slipper 
avvattning och deponering av farligt avfall. Eftersom det är mindre än 1 % av sedimenten i 
Karlbergskanalen som berörs av spolningen kan man inte se det som en miljönytta att avlägsna 
sedimentet. 
 
När sedimentering av uppgrumlat partikulärt material sker kommer en storlekssortering ske där de 
finaste partiklarna kommer att ha längst sedimenteringstid och således utgöra det översta laget av 
det återsedimenterade materialet. Detta kommer att resultera i att sedimenten kommer att ha en 
ökad rörlighet och troligen även en längre sedimentationstid i framtiden. Naturvårdsverket påpekar 
att en nackdel med geotextildukar är att det uppstår en grumling när skärmarna flyttas och att 
kraftiga vindar, vågor och strömmar kan orsaka problem med skärmarna (NV, 2003).  
 
Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) hävdar att en stor miljörisk med projektet är att det 
frigörs sediment vid upptagningen av dukarna. Detta frigörande borde kunna begränsas genom att 
ta upp dukarna på ett sätt som minimerar grumlingen. Kanske kan man även spola bort det 
sediment som sedimenterat på dukfästen. 
 
Som tidigare nämnts påverkar storleken på geotextilburen avskiljningsgraden (Barett, 1998), ju 
större volym desto bättre avskiljning av TSS eftersom en större andel av partiklarna sedimenterar 
innanför skärmarna. Ur miljörisksynpunkt är det dock viktigt att föroreningsspridningen begränsas i 
sidled så mycket som möjligt för att få minsta möjliga påverkan på biota. En stor dukbassäng kan 
även innebära att det inte bildas en filterkaka då partikelkoncentrationen vid duken inte blir 
tillräckligt hög.  
 
En miljörisk med projektet är andelen av miljögifterna i den filtrerade fraktionen. Även om en 
mycket liten del av föroreningarna återfinns i den filtrerade fraktionen är totalhalterna i sedimentet 
så höga så att fraktionen blir betydligt högre än aktuella gränsvärden, förutsatt en tät duk. Under 
dessa förhållanden är det av största vikt att fraktionen sedimenterar, till exempel med hjälp av 
flockulenter innan dukarna avlägsnas. 
 
När man jämför geotextilduken med andra tekniker kan man se det som att duken medför en 
miljönytta förutsatt att duken fungerar som avsett. Tekniken med geotextildukar innebär till 
exempel inget stort ingrepp i kanalen. När tekniken jämförs med muddring så undviker man, som 
tidigare nämnts, skapandet av muddermassor som måste fraktas bort med lastbilar, avvattnas och 
deponeras. 
 
Sammanfattningsvis är miljönyttan med geotextildukar att de kan hindra uppgrumlat material från 
att spridas i vatten. Nackdelen är att reduktionen inte är 100 % och att det finns en risk att duken 
skadas eller slits sönder samt att filterkakan inte bildas eller inte är tät. I dagsläget finns det med 
andra ord inga garantier för att geotextildukar skall fungera i strömmande vatten. Dukarna används 
som en standardåtgärd men det finns relativt lite studier kring hur man ska använda dukarna vid 
olika förutsättningar. Stillastående vatten kräver troligtvis inte samma egenskaper hos duken för att 
fungera optimalt som strömmande vatten. Vidare skulle fältstudier reducera riskerna för 
dukhaverier i framtida projekt genom att öka kunskapen kring dukarnas uppträdande i fält. 

6.2.1 Dukhaveri vid anläggningsarbeten 
Det kommer att bildas en aktiv vattenrörelse under spolningen och under detta moment bör 
spridningsrisken vara som störst. Spolningen sker med en högtrycksstråle med ett tryck på cirka 100 
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bar (Genmark, 2009). Denna energi kommer att överföras till vattenmassan och partiklarna som 
suspenderas.  
 
När geotextilen används i fält i Karlbergskanalen kommer vattendjupet vara cirka tre meter. Denna 
nivåskillnad skulle innebära ett tryck som var 29,5 MPa högre vid botten. Detta skall inte vara några 
problem för en duk av bruksklass 3 eller högre som skall klara upp till 20 meters djup utan att 
haverera (Genmark, 2009).  
 
Förslaget på avskärmningen i Karlbergskanalen har en strömlinjeformad design vilket kommer att 
reducera risken för skador på duken. Denna konstruktion har ännu inte testats och kan innebära en 
ökad prestanda i strömmande vatten. Eftersom konstruktionen med en strömlinjeformad 
avskärmning inte testats tidigare vore det önskvärt med fältförsök för att bland annat se hur 
designen påverkar bildandet av en filterkaka. Kanske kan man på artificiell väg skapa en tät 
konstruktion, det vill säga snabbt skapa en filterkaka, genom att pumpa in vatten innanför duken 
för att hålla ett övertryck i bassängen. 

6.3 Förslag på kompletterande åtgärder 

6.3.1 Tillsättning av geoadsorbenter eller flockuleringsmedel 
Karboniska geoadsorbenter har visats vara en 10 till 100 gånger bättre sorbent för hydrofoba 
organiska ämnen (HOC) än naturligt organiskt material. För till exempel PCB-föreningar gäller det 
främst plana PCB38. En metod att binda upp HOC och hindra det från att vara biotillgängligt är att 
tillsätta aktivt kol. När försöket pågick i 6 månader reducerades koncentrationen av PCB i 
vattenfasen med 92 % (Zimmerman, 2004). Studien visade en reduktion av PAH i vattenpelaren 
med 84 % vid tillsättning av aktivt kol motsvarande 3,4 vikt % till sedimentet under en period av 1-
6 månader (Zimmerman, 2004). Det är dock oklart om det tillsatta aktiverade kolet kan suspenderas 
och transporteras med vattenfasen efter tillsättningen. En sådan analys måste vara platsspecifik och 
beror bland annat på vattenrörelse och bioturbation. 
 
Flockuleringsmedel medverkar till att neutralisera jordpartiklars ytladdning vilket gör att de tenderar 
att aggregera i större utsträckning. En fördel med flockuleringsmedel är att de kan verka vid låga 
koncentrationer. Barrett (2009) som forskat kring geotextilier hävdar att flockulerings eller 
koaguleringsmedel i nuläget troligtvis är det bästa komplementet till textildukar.  

6.3.2 Bottentäckning 
Sedimenten kommer som tidigare nämnts vara benägen att resuspendera efter anläggningsskedet. 
Sedimentet kommer att vara skiktat vilket innebär att de fraktioner med lägst densitet och således 
längst sedimenteringstid kommer att vara placerade i det ytligaste sedimenten. En åtgärd för att 
förhindra resuspension i framtiden är att täcka över sedimenten, antingen med geomembran, 
geotextilduk eller med ett artificiellt sediment. Artificiella sediment är lämpliga för 
ackumulationsbottnar och har tidigare använts för att täcka över kvicksilverhaltiga sediment (NV, 
2003). Artificiella sediment kan vara ett kostnadseffektivt alternativ. Vid täckning av 
ackumulationsbottnar är det ofta storleken på bioturbationen som är dimensionerande för 
täcklagret (NV, 2003).  

                                                      
38 Plana PCB har inte lika bulkig form och är således inte steriskt hindrade 
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Bilaga 1: PAH halter i Karlbergssedimentet 

 
Tabell 10: Egenskaper hos PAH i Karlbergssedimentet 

Namn M (g/mol) Log Kow Vattenlöslighet 

(mg/l) 

Andel av 

PAHtot39 

Naftalen 128,17 3,36 31,7 0,014 

Acenaften 154,21 3,74 0,57 0,013 

Flouren 166,22 3,92 1,8 0,016 

Fenantren 178,23 4.46 31,7 0,14 

Antracen 178,23 4,55 1,29 0,032 

Flouranten 202,26 5,12 0,21 0,18 

Pyren 202,26 5,11 0,23 0,16 

Benso(a)antracen 236,37 5,7 0,044 0,079 

Krysen 228,29 5,7 0,017 0,087 

Benso(b)flouranten 252,32 5,2 0,021 0,062 

Benso(k)flouranten 252,32 5,2 0,011 0,035 

Benso(a)pyren 252,32 6,11 0,047 0,071 

Dibenso(a,h)antracen 278,35 6,7 0,011 0,012 

Benso(g,h,i)perylen 276,34 7,23 0,00026 0,053 

Indeno(1,2,4-cd)pyren 276,34 6,65 0,0025 0,046 

Källa: PAH fördelning: (Jönsson A., 2008) 
Källa: Molekylvikter, vattenlöslighet, toxicitet (Länsstyrelsen, 2003) 
Källa: Kow värden (Perhans, 2003) 
 
För lipofila ämnen ligger log Kow mellan 2-6, 5. I tabell 10 visas att samtliga PAH är fettlösliga. 
Desto högre molekylvikt desto mer lipofila är de. Kow är ett mått på ett ämnes fettlöslighet 
(fördelningen mellan oktanol och vattenfasen) och som visas i tabell 10 finns det en direkt 
korrelation mellan log Kow och vattenlösligheten. Ett lågt log Kow värde innebär en låg 
vattenlöslighet.  
 

                                                      
39 Fördelningen av PAH:s är beräknat från medelvärden från mätpunkterna 29 och 31 (källa) 
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Tabell 11: Halter PAH, Kvicksilver samt TS vid Klarabergsviadukten (provpunkt 29.2(31)) 
för olika sedimentdjup  

Namn (µg/g TS)     25-

30 cm djup 

 (µg/g TS)   45-

50 cm djup 
 (µg/kg TS)   

75-80 cm 

djup 

(µg/g TS)    95-

100 cm djup 
(µg/g TS)  

110-115 cm 

djup 

Medelvärde 

för alla djup 

Naftalen 1,0 1,7 0,95 0,58 2,4 1,33 

Acenaften 1,1 1,3 1,1 0,52 2,6 1,32 

Flouren 1,7 1,9 1,3 0,72 3,9 1,90 

Fenantren 10 14 8,7 5,8 26 12,9 

Antracen 3,7 4,8 2,0 1,4 6,7 3,72 

Flouranten 14 19 12 7,4 30 16,48 

Pyren 12 17 11 6,3 27 14,66 

Benso(a)antracen 5,8 8,7 4,8 3,7 15 7,6 

Krysen 6,0 9,6 5,4 3,2 13 7,44 

Benso(b)flourant

en 

4,5 5,9 4,3 2,3 8,9 5,18 

Benso(k)flourant

en 

2,7 3,7 2,5 1,5 6,0 3,28 

Benso(a)pyren 5,5 8,0 5,1 3,2 14 7,16 

Dibenso(a,h)antr

acen 

0,92 1,1 0,85 0,46 2,3 1,13 

Benso(g,h,i)peryl

en 

3,6 4,5 3,8 2,0 8,3 4,44 

Indeno(1,2,3-

cd)pyren 

3,3 3,8 3,5 1,6 6,7 3,78 

Kvicksilver 15,5 mg/kg TS 19,4 mg/kg TS 18,3 mg/kg 

TS 

3,40 mg/kg TS 11.1 mg/kg 

TS 

13,54 mg/kg 

TS 

TS medel      0,4240 

PAHtot 75,82 105 67,3 40,68 172,8 92,32 

 
 
                                                      
40 Beräknat medelvärde från (Jönsson, 2008) 
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Tabell 12: Egenskaper för undersökta PAH  

Förening 

Vattenlöslighet (µg/l) Andel av PAHtot41 Log Kow Medelv 0-115 cm 
(µg/g TS) 

*Naphthalene 31700 0,014 3,36 1,33

*Acenaphthene 570 0,013 3,74 1,32

*Fluorene 1800 0,016 3,92 1,9

Phenantrene 31700 0,14 4.46 12,9

Anthracene 1290 0,032 4,55 3,72

Fluoranthene 210 0,18 5,12 16,48

Pyrene 230 0,16 5,11 14,66

Benso(a)anthracene 44 0,079 5,7 7,6

Chrysene 17 0,087 5,7 7,44

Benso(b)fluoranthene 21 0,062 5,2 5,18

Benso(k)fluoranthene 11 0,035 5,2 3,28

Benso(a)pyrene 47 0,071 6,11 7,16

Dibenso(a,h)anthracene 11 0,012 6,7 1,13

Benso(g,h,i)perylene 0,26 0,053 7,23 4,44

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 2,5 0,046 6,65 3,78

 

 

 
 
 
 
 

                                                      
41 Fördelningen av PAH:s är beräknat från medelvärden från mätpunkterna 29 och 31 (Jönsson, 2008) 



  

 62 

Bilaga 2: Beräkningar 

Beräknignar skaktest 

Beräkning av sedimentmängd att tillsätta 
 
För att koncentrationen av sedimentet skall vara 57 g TS/l behövs  
57/0,42 = 135,71 g sediment tillsätts till en liter vatten. Beräknat från en torrhalt på 42 %. 

Beräkning av mängden Koppar och Cd i provmängden 
 
135,5 g/l *0,42 (% TS)= 57 g/l  
 
mg/kg TS *0,057 kg TS = mg i sedimentprov 
 

Motsvarande ökning av Koppar och Cd i Karlbergskanalen 
Om man ser mängden Koppar som gått i lösning i skakförsöket som en indikation på hur stor 
mängd Koppar som kommer att gå i lösning under anläggningsarbetet så kan man förvänta sig en 
haltökning av löst Koppar på 0,079 % av den totala mängden Koppar.  
 
Mängden sediment som berörs är beräknat till 0,67*106 kg, se tabell 14, medelkoncentrationen av 
Koppar i sedimentet är 454,1 mg/ kg TS och TS halten är 42 %. Detta ger ekvationen nedan. 
 
0,4541*0,42*0,67*106*0,00079 =100,95 kg Koppar  
I burens volym, se tabell 6.2.2.1, ger detta en haltökning på  
100,95* 103/(600*103)= 0,17 g/l 
 
Samma beräkning för Cd ger ekvationen nedan 
Där Cd medelkoncentrationen i sedimentet är 5,022 mg/kg TS 
Haltökningen är % räknat från provet 1B då de andra halterna var under detektionsgränsen 
0,005022*0,42*0,67*106*0,0013= 1,83715 g 
1,83715/(600*103)= 3,06 µg/l 
 

Motsvarande ökning av Kvicksilver i Karlbergskanalen 
Andelen Kvicksilver som gått i lösning beräknas genom att dividera halten i den filtrerade 
fraktionen med den totala mängden Kvicksilver i provet. 
 
1A: (27*10-9 g/l /(0,057*0,01354))=0,0035 % 
1B: (270*10-9 g/l /(0,057*0,01354))=0,035 % 
1C: (82*10-9 g/l /(0,057*0,01354))=0,0106 % 
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Mängden sediment som berörs är beräknat till 0,67*106 kg, se tabell 14, medelkoncentrationen av 
Koppar i sedimentet är 13,54 mg/ kg TS och TS halten är 42 %. Detta ger ekvationen nedan. 
 
1A: 
0,01354*0,42*0,67*106*0,0035 = 13,34 g Kvicksilver 
I burens volym, se tabell 6.2.2.1, ger detta en haltökning på  
13,34/(600*103)= 2,22*10-5 g/l= O,022 mg/l 
 
1B: 
0,01354*0,42*0,67*106*0,035 = 133,4 g Kvicksilver 
I burens volym, se tabell 6.2.2.1, ger detta en haltökning på  
133,4/(600*103)= 2,22*10-4 g/l= O, 22 mg/l 
 
 
1C:  
0,01354*0,42*0,67*106*0,0106 = 40,4 g Kvicksilver 
I burens volym, se tabell 6.2.2.1, ger detta en haltökning på  
40,4/(600*103)= 6,73*10-5 g/l  cirka 0,07 mg/l 
 

Motsvarande ökning av PAH i Karlbergskanalen 
Mängden sediment som berörs är beräknat till 0,67*106 kg, se tabell 14, medelkoncentrationen av 
PAH i sedimentet är  redovisade i tabell 13 och medelvärdet för TS halten är 42 %. Med de 
procentuella haltökningarna i tabell 13 fås ekvationen nedan: 
. 
 Potentiell halt = (medelkonc*0,42 *0,67*106*andel i filtrerat prov)/volymen dukbassängen 
 
Tabell 13: Potentiella PAHhalter i Karlbergskanalen  

Förening 
µg/l filtrerad 
slurry42 

Medelv 0-
115 cm 
(µg/g TS)43 Andel PAH 

i filtrerade 
prov % 

Halt 
KBvatten 

Potentiell 
haltökning 
ug/l44 

*Naphthalene <0.007 1,33 NA <0.003  

*Acenaphthene 0,65 1,32 0,86 0,0036 534,82

*Fluorene <0.001 1,9 NA 0,0006  

Phenantrene 0,072 12,9 0,0098 0,0031 59,24

Anthracene 0,022 3,72 0,01 0,0006 18,1

Fluoranthene 0,88 16,48 0,093 0,0062 724,07

Pyrene 0,88 14,66 0,1 0,0063 724,07
Benso(a)anthracen
e 0,17 

7,6
0,039 0,0014 139,88

                                                      
42 Källa: Analysen är utförd av Carina Munter, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 2009-12-26 
43 Källa: Analysen är utförd av Erika Junedahl, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 2007-10-10 
*Ej ackrediterad  
44 Se abilaga 2 för beräkningar 
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Chrysene 0,14 7,44 0,033 0,0017 115,19
Benso(b)fluoranth
ene 0,16 

5,18
0,054 0,0022 131,65

Benso(k)fluoranth
ene 0,091 

3,28
0,049 0,0008 74,88

Benso(a)pyrene 0,18 7,16 0,044 0,0015 148,11
Dibenso(a,h)anthr
acene 0,025 

1,13
0,039 0,0007 20,57

Benso(g,h,i)peryle
ne 0,12 

4,44
0,047 0,0046 98,74

Indeno(1,2,3-
cd)pyrene 0,11 

3,78
0,051 <0.002 

90,51
 

Summa analyserad 
PAH 3,5 

  
0,067 0,029  

Beräkningar cylindertest 

Cylinderns volym  
 
Cylinderns höjd=0,180 m 
Cylinderns diameter= 0,087 m 
Cylinderns radie=0,0435 m 
Cylinderns omkrets= 2 π r =0,273 m 
Cylinderns ytarea= 0,273*0,180=0,0492 m2 
Cylinderns volym: 2 π r2h =0,00214 m3 →ca 2 liter 
Eftersom höjden kommer att stiga kommer volymen att öka.  Cylinderns totala höj är 35 cm och 
dukytan är 18 cm hög. I praktiken kan höjden inte höjas mer än 33 cm, 2 cm under kanten, över 
denna höjd är risken att cylindern skall svämma över stor.  
0,18<h<0,35 m 
Vilket ger en volym mellan 0,00214 och 0,00416 m3  →En volym mellan 2 och 4 dm3 

Sedimentmängd som tillsätts  
 
Tabell 14: Sedimentmängder som skall förflyttas 

Sektion Längd 
(m) 

Djup (m) Bredd 
(m) 

Våtvolym (m3) TS-halt %45 ρ (g/cm3) massa (kg) 

B1-B246 100 1 13 1300 0,42 2,65 1,4 *106   
B6 (St Eriksbron) 47 25 0,5 8 100 0,42 2,65 0,11 *106  
C1-C248 260 1,5 4,15 1620 0,42 2,65 1,8 *106  
D9-E149 160 1,5 6,75 1620 0,42 2,65 1,8 *106  

                                                      
45 Ett medelvärde har använts 
46 Data är hämtat från; Riskbedömning avseende den akvatiska miljön, Jönsson A. 
47 Data är hämtat från; Riskbedömning avseende den akvatiska miljön, Jönsson A. 
48 Data är hämtat från; Riskbedömning avseende den akvatiska miljön, Jönsson A. 
49 Data är hämtat från; Riskbedömning avseende den akvatiska miljön, Jönsson A. 
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F-G50 (provp 29.2) 150 1 4 600 0,42 2,65 0, 67*106  

 
Om man betraktar området vid Klarabergsviadukten så är det ett område på 150 meter som skall 
spolas. Kanalens bredd varierar och de smalaste delarna är 30 meter. (Jönsson, 2008) Bassängen av 
geotextil måste vara minst 25 meter bred för att maskiner och arbetsredskap skall få plats. (von 
Post, 2009) På djupet är det cirka en meter som skall spolas undan.   
 
Arbetsområdet uppskattas till 150*26*3=11700 m3 volym i vattenpelaren.  
Mängden sediment som kommer att suspenderas är uppskattningsvis 6,7*108 g, se tabell 14 
Detta ger en koncentration på 6,7*103/(11700*103)= ca 57 g/l   
 
Denna koncentration förutsätter att hela den berörda sedimentmassan suspenderas vid ett tillfälle 
och fördelas homogent i vattenmassan. Detta kommer inte att ske men beräkningen ger en 
fingervisning om vilka koncentrationer som kan förväntas.  
 
Cylindern volym är 0,00214 m3, detta innebär att volymen är cirka 2 liter.  
För att uppnå en koncentration på 57 g/l torrt sediment skall: 
(57/0,42)*2 =271 g homogen slamblandning tillsätts. Slamslurryn späds till 500 ml med vatten från 
Karlbergskanalen för att förhindra att sedimentet sedimenterar i cylindern vid tillsättning. Ett initialt 
tryck skapas när provet tillsätts till cylindern.  

Vattentryck i cylindern 
 
Beräkning av höjdskillnad i cylindern för duk TS50 med Darcy´s lag 
 
Darcy´s lag Q=-KA*(dθ/dz) 
K=konduktiviteten (m/s)  
Q/A=flödet (m/s) 
K= 90*10-3 m/s   
dθ/dz = Vρg  (tryckpotentialen) 
V=0,003 dm-3 

Q/A= 0,2 m/s 
0,2/90*10-3 = 2,22 
2,22/ Vρg = -h  
2,22/(0,003*9,82*1000)= = 0,07543 m → 7,5 cm 
 
Tabell 15: Vattenpelarens höjdskillnad som motsvarar ett tryck på 0,2 m/s 

Duk Extrahöjd 

Fibertex-F32 17 cm 

Polyfelt TS50 7,5 cm 

Polyfelt TS80 12,34 cm 

 

                                                      
50 Data är hämtat från Larsson Anna, FVB, tekniskt ansvarig för anläggningsprojektet, 2009 
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Beräkning av permeabilitetsreduktion 
 
Tabell 16: Reduktion av permeabilitet under försök för de undersökta dukarna 

Duk Permeabilitet 

nyskick 

(m/s)51 

Hastighet 

nyskick (l/sek)52 

Medelhastighet 

försök (l/s)53 

Reduktion under 

försök (%) 

TS80 0,055 2,706 6,257*E-4 99,98 % 

TS50 0,050 2,46 3,475*E-4 99,99 % 

F32 0,09 4,428 1,1233*E-3 99,97 % 

 

Beräkning av andel PAH samt turbiditetsreduktion 

Andelen PAH utanför cylindern vid tiden noll  0,03435/1500 = 0,0000229  0,0023 % 
Andelen PAH utanför cylindern vid 15 minuter 315/1500 =0,21  21 % 
Andelen PAH utanför cylindern efter 150 minuter 180/3280 =0,054878  5,5 % 
 
Beräkning av förändring av mängden PAH utanför cylindern under försöket 46,5/61,5 = 0,756097 
 100-100x 0,756097 = 24,4 % minskning under försöket 
 
Beräkning av turbiditetsminskningen utanför cylindern under försöket 
363/300 =1,21  21 % minskning under försöket 

Beräkning av dukarnas avskiljningsförmåga  
 
    
 Beräkning av turbiditetsreduktion  
    

Duk 
volym 2 
min Stdav  Turb 15 minuter 

F32 0,6 0,1 485,2 
TS50 0,3 0,0 1616,0 
TS80 1,1 0,3 716,3 
inne 3,0  12860,0 
    

Stdav minvolym maxturb  
71,8 0,5 556,9  
96,0 0,3 1712,0  
209,7 0,8 926,0  
 Översättning mellan NTU och mg/l 

                                                      
51 Hämtat från tabell 2.2.4.1  
52 (Permeabiliteten (m/s) * ytarean (0,0492 m2 ))*1000 =dm3 /s, vattnetsdensistet räknas här som 1 
53 Hämtat från figur 3.3.3.2 
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 mg/l=1,1647*NTU+25,631 
    

Duk mg/l mg  
F32 590,7 9451,3  
TS50 1907,8 30524,6  
TS80 859,9 13759,0  
inne 15003,7 45011,0  
    

% 
ute/inne % avskilt   
0,2 79,0   
0,7 32,2   
0,3 69,4   
1,0    
    

Duk max mg/l mg  
F32 674,3 10788,7  
TS50 2019,6 32313,7  
TS80 1104,2 17666,9  
    
    

% 
ute/inne % avskilt Felmarg  
0,2 76,0 3,0  
0,7 28,2 4,0  
0,4 60,7 8,7  
  
  

Bilaga 3: Protokoll och utförande 

Utförande skaktester 
De tre prov som analyserats med avseende på Cd, Koppar och Kvicksilver har koncentrationerna; 
 
A1: 135,15 g/l 
A2: 135,04 g/l 
A3: 135,07 g/l 
 
Proverna har en mycket hög partikeltäthet, för att möjliggöra filtrering lämnas proverna för 
sedimentation i ytterligare 24 H. Efter det användes GFC (1,2 µm) filter, det kunde trots detta 
endast utvinnas cirka 0,5 L filtrerat vatten från varje skaktest. 1 dl av provvolymen lagras i en 125 
ml plastflaska, sedan tillsätts 1 ml HNO3 för konservering. Provet skall sedan analyseras för Cd och 
Koppar. 1 dl av provvolymen överförs till rena 125 ml glasflaskor med 1 ml HCl för konservering. 
Detta kommer sedan att analyseras med avseende på Kvicksilver.  
 
Ytterligare två skaktester förbereddes för att analyseras med avseende på PAH..  
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I likhet med den tidigare provserien filtrerades proverna med GFC filter (1,2 µm) efter 24 timmars 
sedimentation. Filtratet samlades upp i tvättade och autoklaverade glasflaskor med autoklaverat 
aluminiumfolie på insidan av locket och B1 skickades sedan för analys.  
 
Dessa skaktester benämns; 
B1: 135,00 g/l 
B2: 135,07 g/l 

Protokoll mätning av TSS 
1. Filtret (GFA (1,6 µm porstorlek)) tvättas först 3 * 20 mL Milli Q 
2. Filtret torkas sedan i ugnen i 105º C i 1,5 H. 
3. GFA-filter och icke-bränd Al-form vägs 
4. Ett väl blandad prov mäts upp 
5. Filtret fuktas med Milli Q vatten innan filtrering 
6. Vakuum kopplas in och provet tillsätts 
7. Filtreringen sker 
8. Filtret tvättas med 3* 10 ml Milli Q  
9. Provet torkas i 105 C i 1,5 H 
10. Aluminiumform vägs 
11. Filter och Aluminiumform vägs 
 
Beräkning av TSS halt; 
 
TSS (mg/l)= ((A-B)*1000)/provvolym 
 
A=vikt av filter+prov (mg) 
B=filtervikt (mg) 
 
Protokollet är baserat på den godkända standardmetoden 2540 D. Publicerat av bland annat 
Virginia Departement of Environmental Quality, http://www.deq.state.va.us/, 2009-10-25 

Bilaga 4: Data för Karlbergskanalen 

Tabell 17: Vattentemperatur i Hammarbyslussen under 2008 
Månad Medeltemperatur (Cº) 

Januari 2 
Februari 2 
Mars 2 
April 4 
November 3 
December 1 
Källa: Stockholms Hamnar AB, Bergström H., 2009 
 
Mälarens vattennivå varierar ungefär 0,3 m under perioden november till april. (Bergström, 
Stockholms Hamnar, 2009). Vid små vattenståndsvariationer kan det vara möjlighet att använda en 
tät duk, (von Post, 2009). Naturvårdsverket tycker dock att en tät duk är olämpligt då det bildas en 
gradient som kan leda till läckage. (NV, 2003) 
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Bilaga 5: Analysresultat PAH 

Analysuppdrag AG2009-3348 
Bestämning av PAH i 
vatten  

Preliminära resultat 2009-12-30   
Tabell 2. Resultat   
   
Kund ID F32 noll ute F32 noll inne 
Lab ID jan-48 3348-2** 
Provvolym(L) 1 0,99 
 ug/L ug/L 
*Naphthalene <0.003 1,3 
*Acenaphthene 0,0036 42 
*Fluorene 0,0006 32 
Phenantrene 0,0031 160 
Anthracene 0,0006 35 
Fluoranthene 0,0062 180 
Pyrene 0,0063 140 
Benso(a)anthracene 0,0014 39  
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Chrysene 0,0017 33 
Benso(b)fluoranthene 0,0022 21 
Benso(k)fluoranthene 0,0008 11 
Benso(a)pyrene 0,0015 21 
Dibenso(a,h)anthracene 0,0007 2,7 
Benso(g,h,i)perylene 0,0046 11 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene <0.002 9,3 
Summa analyserad PAH 0,029 750 
   
   
Kund ID F32 5 inne F32 5 inne filtr 
Lab ID 3348-6** 3348-7*** 
Provvolym(L) 0,66 0,41 
 ug/L ug/L 
*Naphthalene 1,4 <0.70***** 
*Acenaphthene 41 1,5 
*Fluorene 32 <0.10***** 
Phenantrene 170 0,3 
Anthracene 37 0,087 
Fluoranthene 200 2,6 
Pyrene 150 2,1 
Benso(a)anthracene 44 0,65 
Chrysene 40 0,56 
Benso(b)fluoranthene 26 0,48 
Benso(k)fluoranthene 14 0,24 
Benso(a)pyrene 28 0,5 
Dibenso(a,h)anthracene 3,9 0,068 
Benso(g,h,i)perylene 17 0,35 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 13 0,23 
Summa analyserad PAH 820 9,7 
   

F32 noll inne filtr F32 15 minuter 
F32 15 minuter 
filtr 

3348-3*** apr-48 maj-48 
0,77 0,91 0,86 

ug/L ug/L ug/L 
0,055 <0.30***** <0.040***** 

1,9 0,53 0,47 
0,8 0,18 0,31 

0,66 0,75 1,4 
0,77 0,5 0,26 
5,4 5,9 0,85 
4,2 4,9 0,62 
1,4 1,8 0,068 
1,3 1,7 0,065 

0,91 1,3 0,036 
0,48 0,67 0,018 
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0,99 1,4 0,036 
0,14 0,19 <0.050***** 
0,65 0,9 0,027 
0,51 0,76 <0.020***** 

20 21 4,1 
   
   
F32 5 ute F32 5 ute filtr slurry 
3348-8**** sep-48 okt-48 

0,94 0,88 0,4 
ug/L ug/L ug/L 
<0.30***** 0,021 <0.007 

0,3 0,41 0,65 
0,058 0,09 <0.001 
0,43 0,052 0,072 
0,13 0,08 0,022 
3,1 0,94 0,88 
2,8 0,74 0,88 
1,1 0,14 0,17 

0,95 0,15 0,14 
0,77 0,11 0,16 
0,42 0,056 0,091 
0,83 0,11 0,18 
0,12 0,015 0,025 
0,65 0,075 0,12 
0,38 0,068 0,11 

12 3,1 3,5 
   
   
* Ej ackrediterad   
** Provet bestod mer av lera än vatten   
*** Flaskan var blöt vid ankomst, kan ha läckt. Mycket brunt vatten.  
**** Mycket brunt vatten   
***** Höjd kvantifieringsgräns p g a spädningseffekter.  
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Bilaga 6 Resultat turbiditetsmätningar 

TS80       
F1 A F1B  F1 medel Tid 
0 0 0 0 
377 366 372 2 
447 450 449 8 
458 453 456 12 
443 455 449 15 
459 454 457 30 
443 450 447 45 
438 NA 438 60 
428 431 430 90 
430 432 431 120 
420 425 423 150 
F2A F2B F2medel Tid 
0 0 0 0 
777 786 782 2 
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838 841 840 8 
880 870 875 12 
883 890 887 15 
707 720 823 30 
718 728 834 45 
700 696 805 60 
665 693 784 90 
667 673 773 120 
667 NA 770 150 
F3A F3B F3medel Tid  
0 0 0 0 
636 670 653 2 
802 794 798 8 
813 827 820 12 
820 807 814 15 
795 809 802 30 
765 752 759 45 
734 766 750 60 
726 715 721 90 
700 701 701 120 
699 698 699 150 
F1medel F2medel F3medel Medel tre F 
0 0 0 0 
372 782 653 602 
449 840 798 695 
456 875 820 717 
449 887 814 716 
457 823 802 694 
447 834 759 680 
438 805 750 664 
430 784 721 645 
431 773 701 635 
423 770 699 630 
Stdav        
0       
210       
215       
228       
234       
206       
206       
198       
189       
180       
183       
        

TS50       
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F1A F1B F1medel Tid (min) 
0 0 0 0 
1600 1558 1579 15 
1492 1506 1499 30 
1460 1448 1454 45 
1437 1363 1400 60 
1350 1377 1364 90 
1300 1280 1290 120 
1292 1283 1288 150 
F2A F2B F2 medel Tid (min) 
0 0 0 0 
1545 1543 1544 15 
1447 1465 1456 30 
1450 1445 1448 45 
1376 1380 1378 60 
1370 1335 1353 90 
1279 1294 1287 120 
1288 1286 1287 150 
F3A F3B F3 medel Tid (min) 
0 0 0 0 
1700 1750 1725 15 
1675 1667 1671 45 
1644 1647 1646 60 
1587 1570 1579 90 
1487 1570 1529 120 
1487 1540 1514 150 

F1 medel 
F2 
medel F3 medel medel tre F 

0 0 0 0 
1579 1544 1725 1616 
1499 1456 1671 1542 
1454 1448 NA 1451 
1400 1378 1646 1475 
1364 1353 1579 1432 
1290 1287 1529 1368 
1288 1287 1514 1363 
        
stdav       
0       
96       
114       
5       
148       
127       
139       
131       

F32       
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F1 A F1 B F1 medel Tid 
0 0 0 0 
557 559 558 2 
568 594 581 8 
569 570 570 12 
562 557 560 15 
567 582 575 30 
547 565 556 45 
554 570 562 60 
556 553 555 90 
562 555 559 120 
560 565 563 150 
F2 A F2 B F2 medel Tid 
0 0 0 0 
420 417 419 2 
425 428 427 8 
440   440 12 
432 445 439 15 
367 357 362 30 
362 354 358 45 
354 365 360 60 
352 356 354 90 
345 355 350 120 
352 244 298 150 
F3 A F3 B F3 medel Tid 
0 0 0 0 
468 450 459 2 
463 457 460 8 
455 460 458 12 
465 450 458 15 
391 417 404 30 
408 414 411 45 
415 419 417 60 
412 391 402 90 
402 397 400 120 
397 393 395 150 

F1 medel 
F2 
medel F3 medel medel tre F 

0 0 0 0 
558 419 459 479 
581 427 460 489 
570 440 458 489 
560 439 458 485 
575 362 404 447 
556 358 411 442 
562 360 417 446 
555 354 402 437 
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559 350 400 436 
563 298 395 419 
stdav       
0       
72       
81       
70       
65       
113       
103       
104       
105       
109       
134       

 







 

TRITA-IM 2010:09 
ISSN 1402-7615 
 
Industriell Ekologi, 
Kungliga Tekniska Högskolan  
www.ima.kth.se 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


