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SAMMANFATTNING (SUMMARY IN SWEDISH) 

Tranås vattenförsörjning baserades tidigare på ytvatten från sjön 
Sommen, men på grund av en ökande humushalt i sjön beslutades att 
den skulle ersättas av en ny grundvattentäkt. För att kunna täcka 
kommunens vattenbehov krävs ett mycket stort grundvattenmagasin. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) pekade 1999 ut samma udde 
vid Sommen som pumphuset för den dåvarande ytvattentäkten som en 
lämplig plats för stora grundvattenuttag. Uddens substrat består av 
alluviala avlagringar med hög permeabilitet och den hydrauliska 
kopplingen mellan akviferen och sjön är mycket god. Vid pumpning fylls 
därför grundvattenmagasinet snabbt på av sjövatten.  

Anläggningen, som är dimensionerad för att leverera cirka 6000 m3/dygn 
började testköras i januari 2009 och togs i drift i juni samma år. 
Vattenproduktionen är såpass omfattande att Tranås idag leverar vatten 
till angränsande Boxholms kommun. 

Att förstärka grundvattenbildningen genom att pumpa strandnära 
sediment så att ytvattnet infiltrerar strandbanken kallas inducerad 
infiltration. Metoden avskiljer effektivt många av de för dricksvatten 
olämpliga substanser som är vanliga i ytvatten, som organiskt material, 
bakterier från avloppsvatten och mineralpartiklar. Nackdelar är framför 
allt att förhöjda halter järn och mangan ofta uppstår.  

De avgjort största vattenkemiska förändringarna vid inducerad 
infiltration är mikrobiellt driven och sker i strand- och bottensedimenten. 
Syret konsumeras successivt under nedbrytning av organikt material och 
koldioxid bildas, vilket initierar vittringsprocesser som ökar vattnets 
hårdhet och alkalinitet. Ofta blir syrehalten så låg att manganoxider och 
järnhydroxider i marken reduceras till sina tvåvärda former och löses i 
grundvattnet. 

Inför anläggandet av den nya vattentäkten togs vattenprov från det 
aktuella grundvattenmagasinet. Då dessa visade på höga järn- och 
manganhalter i grundvattnet utformades anläggningen enligt ett speciellt 
system som syftar till att avskilja nämnda metaller från vattnet. 
Grundvattnet pumpas upp av brunnar konfigurerade i en ring och 
syresätts. När det syresatta vattnet sedan återförs till marken via samma 
satellitbrunnar bildas en cylindrisk syresatt zon i marken. 
Uttagsbrunnarna är placerade i mitten av ringen, så när dessa pumpas 
flödar syresatt vatten  mot cirkelns mitt. Syretillskottet gör att löst 
järn(II) och mangan(II) oxideras och fälls ut som oxider och hydroxider 
på akvifermaterialet. Metoden har Finländskt ursprung och kallas 
Vyredox. 

Anläggningen är försedd med utrustning som kontinuerligt mäter flöde 
och temperatur, pH, syrehalt, färgtal mm. Dessutom tas prover av 
utgående vatten vilka analyseras kemiskt och bakteriellt ungefär en gång 
per vecka. Mätningarna visar att vattnet generellt håller god kvalitet. 
Dock har manganhalter över Livsmedelsverkets gränsvärde (0,05 mg/l) 
tidvis registrerats, och COD-Mn halten är något hög då den är i närheten 
av gränsvärdet (4 mg/l). Vidare är vattnet aggressivt och behandlas 
fortfarande på vattenverket innan det skickas ut på ledningsnätet. pH-
värdet är fluktuerande, vilket gör det problematiskt att hålla jämn kvalitet 
på det utgående vattnet. En annan iakttagelse som har gjorts är att 
vattnet har en något olika karaktär beroende av vilken uttagsbrunn som 
används. 
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Målet med arbetet är att beskriva de biogeokemiska processer som 
påverkar grundvattenkvaliteten vid inducerad infiltration i allmänhet, och 
i Tranås nya vattentäkt specifikt.  

Genom att undersöka av driftdata, processvärden från anläggningen och 
resultat från den drygt årslånga provtagningsserien beskrivs vattnets 
kemiska utveckling under det första årets drift.  

Dessutom gjordes en provtagning på flera platser runt anläggningen för 
att undersöka rumsliga variationer av vattnets sammansättning. 
Provresultaten behandlades med den multivariata statistiska metoden 
principalkomponentanalys. Metoden sorterar bort brus i stora 
datauppsättningar och kan i hydrogeologiska sammanhang användas för 
att indikera ursprung och blandningsförhållanden för ett visst 
grundvatten.  

Resultaten från den årslånga provtagningsserien tyder på att 
syresättningen är vital för avskiljningen av järn och mangan, men att 
effekten inte är direkt. Järnet avskiljs i princip helt medan manganhalten i 
utgående vatten steg de första månaderna innan den dalade och 
stabiliserades på nivåer under gränsvärdet. Slutsatsen dras att orsaken är 
att syresättningen ger en långtidseffekt i kombination med att 
manganhalten i marken minskar.  

Halterna organiskt material mätt som COD-Mn i utgående råvatten 
fluktuerar men håller sig i stort under gränsvärdet och ingen trend åt 
något håll kan skönjas. Avskiljningen av organiskt material kan sägas vara 
god då halten COD-Mn halveras från sjö till brunnsring.  

Alkaliniteten i utgående vatten ökade tillsammans med de nära kopplade 
parametrarna hårdhet och konduktivitet under de 6 första månadernas 
pumpning. Sedan planade ökningen ut. Bedömningen görs att en form 
av jämviktstillstånd har uppnåtts och att ytterligare höjning av hårdhet 
och alkalinitet inte är att förvänta. Litteraturen visar för övrigt exempel 
på att ökad mängd Ca2+ främjar utfällning av mangan, vilket implikerar 
att en högre hårdhet är positivt i sammanhanget.    

Vattenprov tagna i sjö och i brunnar på vattentäktens område visar att 
alkaliniteten fördubblas från sjön till brunnsringen. I samband med 
oxidationen av järn- och mangan inom brunnsringen förbrukas sedan en 
märkligt stor del av alkaliniteten snabbt. En teori är att vatten med låg 
alkalinitet som har ett annat ursprung än sjön tränger in genom 
brunnsringen utan att tas upp till syresättning.  

Provtagning i 22 av satellitbrunnarna visade att den ena delen av ringen 
omsätter ett vatten med högre pH, högre konduktivitet och lägre 
temperatur än den andra delen, vilket pekar mot att vatten med olika 
karaktär flödar mot brunnsringen.  

Principalkomponentanalysen indikerar att den avgjort största mängden 
består av sjövatten som infiltrerar in i isälvsavlagringen österifrån, 
söderifrån kommer ett vatten som verkar vara påverkat av de 
vattenkemiska förhållande som råder i en igenvuxen vik, och från 
nordväst kommer ett vatten som har högt pH och en högre halt 
ammoniumkväve. Detta vatten kan vara påverkat av mänsklig aktivitet, 
troligen skogsbruk. 

Ett antal prov innehåller flera avvikande parametervärden som inte 
direkt kan förklaras. Däremot verkar det finnas samband mellan driften 
och avvikande värden i och med att de oftast härrör från en viss 
uttagsbrunn och i flera fall har skett då brunnen har varit vilande innan 
provtagning. Denna brunn har också konsekvent lägre värden för pH, 
alkalinitet, hårdhet och konduktivitet och producerar ett vatten med 
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högre temperatur än de andra uttagsbrunnarna. Detta visar att de tre 
uttagsbrunnarna trots sin närhet tar upp något olika vatten och förklarar 
till en del fluktuationerna av det utgående vattnets kemiska 
sammansättning. Men under en period kördes nästan uteslutande en 
uttagsbrunn. Detta resulterade dock inte i en jämn vattenkvalitet. 
Naturliga säsongsmässiga variationer, förändrade flödesvägar när 
uttagsbrunnar och satellitbrunnar växlas och avsänkning kring 
uttagsbrunnarna är alla faktorer som verkar påverka det utgående 
vattnets sammansättning. 
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SUMMARY  

The water supply in the Swedish municipality Tranås was formerly based 
on surface water from the lake Sommen. Since the content of organic 
matter in the lake is increasing, which made it troublesome to deliver a 
water of right quality, it was decided that a new water supply plant based 
on groundwater should be constructed.  

SGU, Geological Survey of Sweden, pointed out the same lot as the sur-
facewater pumpstation for the old water supply is located as a location 
where large groundwater outtakes are possible.  The subsurface of that 
area consists of highly permeable glacaciofluvial deposits with good hy-
draulic connection to the lake. The groundwater storage is therefor ra-
pidly recharged when it is pumped, and large outtakes are possible. The 
water supply plant is dimensioned for an outtake of 6000 m3/day and 
started delivering water in june 2009. The water production is so extesive 
that Tranås can deliver water to bordering municipality Boxholm. 

Inducing lake or river water to a near shore aquifer is a fairly common 
way of Managed Aquifer Recharge (MAR). The method, called Bank In-
filtration or Induced Infiltration, effectively separates many common, 
and for drinking water unwanted, substances from the surface water. For 
example organic material, bacteria, and mineral particles. One disadvan-
tage is that Bank Infiltration often leads to elevated content of dissolved 
iron and manganese.  

The major alterations of the waters chemistry during Induced Infiltration 
is microbiologically driven and takes place in the bank sediments. The 
oxygen is gradually consumed during degradation of organic material and 
carbondioxide is formed, which generates weathering processes that in-
creases the waters alkalinity and hardness. Many times, the oxygen con-
tent gets low enough to reduce the manganese oxides and iron hydrox-
ides in the ground material, leading to their dissolution. 

Prior to designing the facility, the groundwater quality was tested. The 
results showed high iron and manganese content. For that reason, the 
plant was designed to reduce the metal content by means of pumping up 
the groundwater, oxygenating it and re-infiltrating it into the aquifer. 
This treatment initiates oxidizing processes leading to the precipitation 
of the metals on the sediments. The oxygenation wells are configurated 
in a ring, and the production wells is located in center of the ring. The 
system is called Vyredox and has Finnish origin. 

The facility is equipped with instruments that continuously measures pH, 
oxygen content, temperature etc. of the outgoing water. Additional sam-
ples are taken weekly for more complete chemical analysis. These mea-
surements have showed that the water is of good quality. However, the 
halts of manganese and COD-Mn have at times exceeded the limits set 
by The Swedish National Food Administration (SLV) (0,05 mg/l and 4 
mg/l respectively). Moreover, the water is aggressive and is still treated 
before being delivered. The pH is fluctuating, which makes it trouble-
some to treat the water to an even quality. Furthermore, it has been reg-
istered that the water has a slightly different character depending on 
which outtake well is used. 

The aim of the study is to describe the biogeochemical processes that af-
fect the groundwater quality during induced infiltration in generally, and 
in Tranås specifically.  

By means of examining operational data, process values from the plant 
and results from one year of sampling the evolution of the water quality 
for the first year of operation is described.  
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Additional sampling was also made in purpose of examining the spatial 
variations of the groundwater chemical composition. The results were 
treated with th multivariate statistical method Principal Component anal-
ysis. The method is used to sort out noise from large data sets and can 
be used to indicate the origin and mixing of groundwater. 

The results from the year-long sampling of the outgoing water indicate 
that the oxygenation is vital for the separation of iron and manganese, 
though the effect is not direct. The iron is completely separated from the 
water while the manganese content increased the first months before it 
declined. The conclusion is made that the oxygenation has a long term 
effect in combination with decreasing manganese content in the ground 
material.  

The content of organic material, measured as COD-Mn in the outgoing 
water is fluctuating, but is not showing any trends and is generally below 
the SLV limit. The separation of organic material can be classified as 
good as the COD-Mn content is reduced by half compared to the lake 
water. 

During the first six months of operation, the alkalinity, electrical conduc-
tivity and hardness are increasing. After that, the curves of those parame-
ters flattened out. The reason can be that a form of equilibrium is 
reached and a further increase of alkalinity and hardness is not to be ex-
pected.  

The alcalinity is doubled from the lake to the ring of wells. During the 
oxidation of iron and manganese inside the ring, a surprisingly large 
amount of the alcalinity is consumed. One theory is that water with low 
alcalinity enters the ring withouth being taken up for oxygenation.  

Sampling from 22 of the satellite wells showed that the water in one part 
of the ring has higher electrical conductivity and lower temperature than 
the other section, which indicates that water of different character is 
flowing to the ring. 

The Principal Component Analysis points towards that the clearly largest 
amount consists of lake water that infiltrates the glaciofluvial sediments 
from east. From the south enters water that seems to be affected by the 
conditions that exist in a small overgrown bay. From northeast comes 
water with high pH and a higher content of ammonium nitrogen, which 
indicates that this water is affected by human activities such as forestry 
or agriculture. 

A number of samples show irregular values that are hard to explain. 
However, it seems to exist a relationship between these irregular results 
and the way the plant is operated. The majority of these samples origi-
nates from the same outtake well and is taken at occasions when the well 
not had been in service for some time prior to the sampling. This out-
take well also shows consequently lower values for pH, alcalinity, elec-
trical conductivity and produces water with higher temperature than the 
other wells. This shows that the outtake wells, in spite of their proximity 
to each other, produce slightly different water. This partly explains the 
fluctuations of the chemical constitution of the outgoing water. Howev-
er, during one month only one of the outtake wells was used and this did 
not result in an even water quality. Natural seasonal variations, altered 
flow paths when outtake wells and satellite wells are switched and lower-
ing of the groundwater table around the wells all seems to be factors that 
affects the constitution of the produced water.  
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REFERAT  

Målet med projektet var att beskriva de biogeokemiska processer som 
påverkar grundvattenkvaliteten i Tranås nya vattentäkt. 
Grundvattenbildningen på platsen sker framför allt genom inducerad 
infiltration av vatten från sjön Sommen. I syfte att avskilja järn och 
mangan pumpas grundvattnet upp, syresätts och injekteras sedan i 
brunnar för att skapa en oxiderande grundvattenmiljö. Metoden kallas 
Vyredox.  

Med en 15 månader lång provtagningsserie och automatiskt registrerade 
processvärden och driftdata från anläggningen som underlag görs i 
rapporten bedömningar om trender, säsongsmässiga variationer och 
samband mellan driftsituation och kvalitet på utgående vatten.  

Dessutom görs en provtagning på flera platser runt anläggningen för att 
undersöka rumsliga variationer av grundvattnets sammansättning. Den 
statistiska metoden principalkomponentanalys har använts i syfte att 
utreda vattnets ursprung. 

Arbetet resulterade i en beskrivning av vattenkvalitetens utveckling 
under vattentäktens första år i drift, och en diskussion om framtida 
scenarion. En slutsats är att en form av mark/vatten-kemisk jämvikt 
uppstår i akviferen ungefär 6 månader efter det att den nya anläggningen 
började köras. En annan slutsats är att manganhalten kommer minska i 
framtiden. Provtagningen visar att utgående råvatten i högre grad än vad 
som förutspåtts innehåller vatten med annat ursprung än sjön. Samband 
mellan driftsituation och vattenkvalitet förtydligas och resultaten pekar 
mot att det utgående vattnets sammansättning påverkas av de förändrade 
flödesvägar och avsänkningar kring uttagsbrunnarna som uppstår vid 
olika driftfall. 

Nyckelord: Inducerad infiltration, konstgjord grundvattenbildning, 
mangan, organiskt material, Vyredox, Principalkomponentanalys 
(PCA). 

ABSTRACT  

The purpose of the project was to describe the biogeochemical processes 
that affect the groundwater quality in Tranås new water supply plant. 
The groundwater recharge on the site is foremost based on induced infil-
tration of surface water from the lake Sommen. In purpose of separating 
iron and manganese, the groundwater is pumped up, oxygenated, and in-
jected in wells in order to create an oxidizing groundwater environment. 
This method is called Vyredox. 

Based on water samples taken during 15 months and automatically regis-
tered data from the facility, judgements about trends, seasonal variations 
and relationship between operational conditions and quality of outgoing 
water are made. Furthermore, water samples are taken from wells around 
the facility in order to investigate spatial variations of the groundwater 
composition. The multivariate statistic method Principal Component 
Analysis is used to point out the origin of the groundwater. 

The work resulted in a description of the evolution of the quality of the 
groundwater quality during the time of operation and a discussion about 
future scenarios. One conclusion is that a form of chemical balance of 
the water-ground interaction occurs about 6 months after the operation 
start of the new facility. Another conclusion is that the manganese con-
tent will diminish in the future. The sampling shows that outgoing raw 
water to a larger extent than first was assumed contains water with 
another source than the lake. The relation between operational situation 
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and water quality is clarified and the results point towards that the chem-
ical composition of the groundwater is affected by the changes in flow 
paths and the ground water level around the outtake wells that occurs 
with different operational situations.  

Keywords: Induced infiltration, artificial groundwater recharge, 
manganese, organic matter, Vyredox, Principal Component Analy-
sis (PCA). 

1.  INLEDNING   

Här ges en bakgrund, syftet och målet med arbetet. Rapportstrukturen 
presenteras. 

1.1. Bakgrund 
Tranås kommuns dricksvattenförsörjning baserades fram till sommaren 
2009 på råvatten från sjön Sommen. En ytvattentäkt med intag i sjön 
levererade då råvatten till vattenverket Fröafall där det renades före 
vidare distribution till konsumenterna. Sedan början av 1990-talet har ett 
stigande färgtal i Sommens vatten registrerats (Johansson, 2009). 
Sjövattnets allt gulaktigare färg är kopplat till en ökande halt organiskt 
material, framför allt i form av humuspartiklar (Sparrman, 2009). 
Vattenverket hade trots ökade doser fällningskemikalier svårigheter att 
rena vattnet till önskad kvalitet och Tranås kranvatten blev alltmer 
missfärgat.   

Ökande humushalter och därigenom brunare/gulare vatten har 
observerats i många sjöar och vattendrag i södra Sverige (Andersen et al, 
2003). Det är känt att en ytligare avrinning från skogsmarken till följd av 
ökad nederbörd eller skogsavverkning medför att mer humus 
transporteras till sjöar och vattendrag. Samtidigt visar flertalet 
modellsimuleringar av Sveriges framtida klimat att nederbörden sannolikt 
kommer att öka i Sverige och i studien Klimatinducerad variation av löst 
organiskt kol i nordiska ytvatten (Andersen et al, 2003) fastslås att om dessa 
modeller stämmer kommer humushalterna i Svenska ytvatten att 
fortsätta öka.  

Mot denna bakgrund, samt med tanke på att den dåvarande 
ytvattentäkten hade renoveringsbehov, beslöt Tranås kommun 1993 att 
en alternativ dricksvattenkälla var nödvändig. Under planeringsstadiet 
bestämdes att det mest fördelaktiga skulle vara att anlägga en ny, 
grundvattenbaserad täkt. Målsättningen var att på detta sätt uppnå dels 
en jämnare och högre vattenkvalitet, dels minskade 
produktionskostnader då ett naturligt filtrerat råvatten kräver färre 
reningssteg och mindre mängd kemikalier för att renas. Dessutom sågs 
att en miljövinst kunde göras om de miljöfarliga restprodukterna från 
långsamfiltren kunde minskas.  

SGU anlitades 1999 för att undersöka förutsättningar för 
grundvattenuttag i Tranås kommun. SGU och tillika beslutsfattarna fann 
den udde i området Scoutvik vid Sommen, där pumphuset för den 
befintliga ytvattentäkten ligger, som mycket lämplig för ändamålet 
eftersom stora grundvattenuttag är möjliga på platsen (Wållberg 1999). 
Att förlägga den nya vattentäkten till samma fastighet som den gamla 
medför dessutom ekonomiska och praktiska fördelar såsom att den nya 
anläggningen kan kopplas till det befintliga ledningsnätet.  

2002-2003 genomförde SGU provpumpningar på platsen och 9 
vattenkemiska prover togs. I rapporten Utvärdering av brunnsborrning samt 
provpumpning vid Scoutvik, Tranås kommun konstateras att ”Vattnet kan 
karaktäriseras som ett mjukt vatten med hög järn- och manganhalt, samt 
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relativt låg pH” (Risberg, 2003). Rapporten betonar att grundvattnet ej 
har sådan kvalitet att det direkt kan distribueras till klienterna, men att en 
reningsanläggning bör vara möjlig att dimensionera eftersom 
metallhalterna var konstanta.  

Därför utformades anläggningen så att grundvattnet pumpas upp och 
syresätts, varefter det återinfiltreras via brunnar, en reningsmetod kallad 
Vyredox. Den syrerika miljö som skapas främjar utfällning av löst järn 
och mangan på sedimenten och kan också verka för att halterna 
organiskt material minskas då humus effektivt adsorberas på utfälld 
järnhydroxid (Frycklund, 1993). 

Anläggningen började projekteras av The Water Harvesting Co 2003. 
The Water Harvesting Co gick 2006 in i ÅF Infrastruktur AB, som 
därefter ansvarade för utformandet och färdigställandet av anläggningen. 
Tranås nya vattentäkt togs i bruk 4 juni 2009 och försörjer även 
angränsade Boxholms kommun med dricksvatten. Anläggningen är 
dimensionerad för att leverera cirka 6000 m3/dygn, men uttag på uppåt 
8000 m3/dygn beräknas vara möjliga (von Garrelts, 2009).  

Grundvattenbildningen i den aktuella akviferen baseras på inducerad 
infiltration av sjövatten, vilket är en form av konstgjord 
grundvattenbildning. När grundvattnet pumpas upp avsänks 
grundvattenytan så att flödesriktningen ändras, sjövattnet infiltrerar 
strandbanken och fyller på grundvattenmagasinet. Samtidigt renas 
sjövattnet på naturlig väg under passagen genom sedimenten.  

Uddens substrat består av alluviala avlagringar med hög permeabilitet 
och den hydrauliska kopplingen mellan akviferen och sjön är mycket 
god. Därför fylls grundvattenmagasinet snabbt på av sjövatten vid 
pumpning och stora uttag är möjliga.  

Vattentäkten är försedd med sofistikerad utrustning som kontinuerligt 
mäter pH, syrehalt, färgtal mm. Dessutom analyseras vattnet kemiskt och 
bakteriellt ungefär en gång per vecka. Dessa mätningar visar att vattnet 
håller god kvalitet. De tidigare problemen med färg och humus har helt 
försvunnit och reningen av järn fungerar tillfredsställande genom 
syresättningen.  

Dock har manganhalter över Livsmedelsverkets gränsvärde (0,05 mg/l) 
tidvis registrerats och halten organiskt material mätt som COD-Mn 
ligger nära gränsvärdet (4 mg/l). Vattnet har även för stor halt aggressiv 
kolsyra, och behandlas fortfarande på vattenverket innan det skickas ut 
på ledningsnätet. För att få bukt med vattnets aggresivitet har en 
kolsyreavdrivande blåsmaskin installerats vid vattenverket Fröafall. pH-
värdet är fluktuerande, vilket komplicerar att hålla jämn kvalitet på det 
utgående vattnet.  

Två examensarbeten med vattentäkten som studieobjekt har tidigare 
tidigare genomförts:  

Det första syftade till att utreda reningsbehovet av det aktuella 
grundvattnet där bl.a. provtagningsserier av vatten från sjön och 
akviferen analyserades. Dessutom gjordes ett syresättningsförsök 
(Sparrman, 2009). 

Det andra undersökte vissa hydrauliska egenskaper i akviferen, närmare 
bestämt partikelhastigheter och uppehållstider för grundvattnet i 
akviferen (Johansson, 2009). 

Vidare har en undersökning gjorts där prover har tagits på olika punkter 
inom systemet, från sjön till vattenverket. Vattenprov analyserades för 
temperatur, hårdhet, alkalinitet och löst kolsyra i ett försök att följa 
förändringar i vattenkemin. Rapporten visade på relativt stora variationer 
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av alkalinitet runt brunnsringen samt en drastisk minskning av alkalinitet 
mellan satellitbrunnarna och råvattenbrunnarna i mitten av ringen 
(Samuelsson, 2009). 

1.2. Syfte 
Rapporten syftar till att åskådliggöra och förklara eventuella trender och 
variationer i det producerade vattnets sammansättning. Rapporten ska 
innehålla en sammanställning av provresultat. Målet är att beskriva de 
biogeokemiska processer som påverkar grundvattenkvaliteten vid 
inducerad infiltration i allmänhet, och i Tranås nya vattentäkt specifikt.  

Tanken är att rapporten ska kunna utgöra ett kunskapsunderlag som kan 
användas för att optimera driften av anläggningen, och som grund för 
vidare undersökningar. 

1.3. Rapportstruktur  
Först görs en litteraturstudie som ger bakgrund till begreppet inducerad 
infiltration samt en beskrivning av de viktigaste fysiska, kemiska, 
geologiska, hydrologiska och biologiska betingelser som påverkar 
vattenkvaliteten under inducerad infiltration.  

Sedan följer en beskrivning av den aktuella anläggningen och dess 
omgivning. Driften av anläggningen beskrivs genom diagram och 
tabeller.  

Själva studien är uppdelad i två delar: I den första analyseras utvecklingen 
av det utgående vattnets sammansättning från det att anläggningen 
började provköras i januari 2009 fram till och med mars 2010. Tidsserier 
presenteras i linjediagram och genom grafiska resultat från PCA. 

 I den andra delen analyseras prover tagna runt vattentäkten för att 
utreda rumsliga variationer av grundvattenkemin. Provresultaten 
presenteras i diagram, tabeller och genom grafiska resultat från PCA 

Rapporten avslutas med en utförlig diskussion, slutsatser och 
rekommendationer. 

2.  KONSTGJORD GRUNDVATTENBILDNING,  INDUCERAD 

INFILTRATION  

Tranås nya vattentäkt är en grundvattentäkt, men den stora majoriteten 
av detta grundvatten tillförs akviferen genom inducerad infiltration av 
sjövatten. Inducerad infiltration är en sätt att ”skapa” grundvatten, så 
kallad konstgjord grundvattenbildning ( den engelska termen är Managed 
Aquifer Recharge (MAR)). Följande stycken ger en beskrivning av 
ämnet. 

2.1. Konstgjord grundvattenbildning 
Grundvattentillgången är beroende av geologiska faktorer, av 
nederbörds- och av infiltrationsförhållanden. Ett potent 
grundvattenmagasin är en stor geologisk formation med hög porositet 
och vattengenomsläpplighet. Grundvattenbildningen kräver dels att 
vatten tillförs marken, till exempel genom regn, men även att markytan 
tillåter vattnet infiltrera.  

Om grundvattenmagasinet är begränsat kan inte mer grundvatten tas ut 
än vad som kontinuerligt bildas. Uttaget måste då anpassas efter det 
naturliga vattentillskottet under ett år, varvid torråren blir 
dimensionerande. 

Det finns emellertid inte så många stora grundvattenmagasin i Sverige. 
Det är framför allt i sedimentberggrunden på Kristianstadsslätten och i 
de största sand och grusavlagringarna som riktigt stora uttag är möjliga. 
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Där kan torrår överbryggas genom att magasinet utnyttjas (Knutsson och 
Morfeldt, 2002).  

I många fall har den naturliga grundvattentillgången i exempelvis en ås 
varit tillräcklig för att till en början försörja en tätort men med stigande 
invånarantal har vattenbehovet till slut blivit större än tillgången. I dessa 
fall kan grundvattenbildningen förstärkas genom infiltration av ytvatten, i 
bästa fall i anslutning till befintliga brunnar och vattenverk. 

Grundförutsättningen för konstgjord grundvattenbildning är att ett 
ytvatten förekommer inom rimligt avstånd från en geologisk formation 
där vatten kan infiltreras, lagras och utvinnas (Hanson, 2000). Då kan 
ytvatten avledas från en sjö eller flod och tillföras grundvattenmagasinet 
genom infiltration från markytan, infiltration i brunnar eller genom 
inducerad infiltration, och sedan pumpas upp ur akviferen för vidare 
distribution.  

Om anläggningen är rätt utformad kommer då ett vatten med 
grundvattenkaraktär pumpas upp (Hanson, 2000).  

Enligt Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten (1993) kan en 
vattentäkt betraktas som grundvattentäkt om vattnets uppehållstid 
mellan infiltration och uttag är 14 dagar eller längre (Knutsson och 
Morfeldt, 2002). 

Fyra vanliga infiltrationsmetoder är: 

 Bassänginfiltration: Ytvatten avleds till en bassäng där det får infiltrera 

genom sandlager. Det infiltrerade vattnet pumpas sedan upp som 

grundvatten nedströms infiltrationsbassängen. Detta är den vanligaste in-

filtrationsmetoden i Sverige. 

 Djupinfiltration: Förbehandlat ytvatten infiltreras i brunnar. Metoden 

används främst när täta jordlager hindrar infiltration från ytan. 

 Sprinklerinfiltration: Ytvatten avleds till naturmark där det sprids i ett 

system av hålförsedda ledningar på marken. Det infiltrerade vattnet 

pumpas sedan upp som grundvatten nedströms infiltrationsområdet. 

Metoden har använts ganska länge i Finland men är ovanlig i Sverige. Ett 

exempel på storskalig sprinklerinfiltration finns dock i Katrineholm. 

 Inducerad infiltration: Vatten pumpas ur grundvattenmagasin som står i 

hydraulisk förbindelse med ytvatten så att läckage genom strand- och 

bottensedimenten uppstår. Denna metod används i Tranås nya vattentäkt 

och beskrivs mer utförligt i kapitel 2.2. 

Av det vatten som konsumeras i Sverige kommer knappt hälften från 
ytvattentäkter medan den resterande delen är fördelad ungefär lika 
mellan naturligt och konstgjort grundvatten. Av de 2625 allmänna och 
större enskilda anläggningar som fanns inrapporterade till SGU:s 
Vattentäktsarkiv 2008, var 230 ytvattentäkter medan 2374 var 
grundvattentäkter. Av grundvattentäkterna använde sig 122 av 
konstgjord grundvattenbildning. Denna statistik skvallrar om vilka 
uttagsmängder som kan förväntas av respektive anläggningstyp: Trots att 
knappt 9 % av alla vattentäkter är ytvattentäkter står dessa för nästan 
hälften av produktionen. Förhållandet är liknande för anläggningar med 
konstgjord grundvattenbildning vilka utgör 5 % av alla anläggningar, 
men står för ungefär en fjärdedel av produktionen. 

Flera större tätorter baserar sin vattenförsörjning på konstgjort 
grundvatten, till exempel Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, 
Södertälje, Gävle, Umeå, Karlstad, Kalmar (Knutsson och Morfeldt, 



Marco Regazzoni TRITA LWR Degree Project 11:03 

 

6 

2002) och Malmö/Lund, som delvis får sitt dricksvatten från Sveriges 
största infiltrationsanläggning Vombverket, som består av 52 bassänger 
och producerar 1500 l/s (Hanson, 2000).  

Tekniken att framställa grundvatten genom infiltration av ytvatten har 
använts i Europa sedan början av 1800-talet. I Sverige stod den första 
anläggningen klar 1898. Det var en bassänginfiltrationsanläggning vid 
Alelyckan som infiltrerade vatten från Göta älv och försåg Göteborg 
med dricksvatten. Anläggningen, som var i drift ända in på 1990-talet, 
skapades av Johan Gustaf Richert, sedemera grundare av 
Vattenbyggnadsbyån (VBB) och KTH:s första professor i 
Vattenbyggnadskonst (Hanson, 2000). 

2.2. Inducerad infiltration 
I arida områden är det vanligt förekommande att ytvatten infiltrerar ner i 
marken och vidare till grundvattenmagasinen. Ofta består en stor del av 
grundvattenbildningen i dessa områden av sådan infiltration, så kallad 
indirekt grundvattenbildning.  

I områden med humid klimattyp och hög grundvattenyta är situationen 
ofta den motsatta och ytvattendragen fungerar då som dräneringskanaler 
för grundvattenmagasinen. I Sverige är det senare förhållandet 
förhärskande, även om naturlig infiltration av ytvatten inte är någon 
ovanlighet, speciellt vid högvattennivåer i floder och sjöar under vår och 
höst, då grundvattennivån samtidigt kan vara låg.  

En förutsättning för att det ska ske något utbyte mellan yt- och 
grundvatten är att botten- och strandsedimenten är 
vattengenomträngliga. I svenska vattendrag bildar ofta slam, dy, gyttja 
och lera längs stränder och bottnar täta skikt som förhindrar infiltration 
(Knutsson och Morfeldt, 2002). 

Inducerad infiltration definieras av Knutsson & Morfeldt (2002) som 
”inträngning av ytvatten från sjöar och vattendrag genom avsänkning av 
grundvattennivån i angränsande sand- och grusavlagringar”.  Även om 
inducerad infiltration typiskt utförs genom pumpning av brunnar eller 
infiltrationsgallerier i alluviala akviferer kan inducerad infiltration även 
åstadkommas om ett vattendrag däms så att vattenytan höjs. I figur 1 
visas en principskiss för inducerad infiltration. 

Det finns även exempel på när ytvatten avsiktligt induceras till 
grundvattenmagasin i berg. I Rakkestad i Norge finns en vattentäkt som 
genom inducerad infiltration av sjövatten till kristallint berg erhåller en 
anmärkningsvärt hög kapacitet i flera av brunnarna (en maxkapacitet på 
cirka 10 l/s). Beräkningar har visat på en uppehållstid av cirka 2,5 månad 
med 77 % inblandning av ytvatten i en brunn cirka 5 meter från sjön. 
Den relativt långa uppehållstiden ger vattnet grundvattenkaraktär även 
vid stora uttag (Hanson, 2000).  

Dricksvattenverk baserade på inducerad infiltration är relativt vanliga, 
speciellt längs Centraleuropas floder. I Schweiz består hela 80 % av 
dricksvattenproduktionen av inducerat ytvatten (Elimelech et al, 2002). I 
Frankrike och Slovakien är motsvarande andel 50 % och hela Bratislava 
försörjs av en anläggning lik den i Tranås. Berlin försörjs till 75 % av 
inducerat ytvatten och i Düsseldorf vid floden Rhen, har metodensedan 
1870 och inducerad infiltration av ytvatten är den viktigaste källan för 
dricksvatten i denna befolkningstäta region (Grischek & Hiscock, 2002). 
I Norden utmärker sig Finland, vars dricksvatten till nära 50 % 
härstammar från inducerat ytvatten (Elimelech et al, 2002).  
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Figur 1 Principskiss för grundvattnets flöde vid inducerad 
infiltration. Grundvattnet rör sig från områden med högre 
vattentryck mot områden med lägre vattentryck. Grundvattennivån 
återfinns på det djup där vattentrycket i marken är noll, precis som 
vid sjöns vattenyta. I den övre bilden flödar grundvattnet från 
akviferen mot sjön. I den undre bilden har grundvattennivån 
avsänkts genom pumpning och flödesriktningen blir den omvända, 
- sjövattnet induceras in i akviferen. 
 

Minst 5 % av Sveriges dricksvattenförsörjning bygger helt på inducerad 
infiltration (Svenskt vatten, 2008). Om även vattentäkter där inducerad 
infiltration förekommer utan att det är känt eller dokumenterat skulle 
inräknas, är sannolikt siffran betydligt större (Hanson, 2000). 

Inducerad infiltration kan även vara en gynnsam vattenreningsteknik för 
utvecklingsländer eftersom det är en förhållandevis billig och robust 
teknik. I en studie från Nainital i norra Indien jämför Dash et al (2008) 
reningseffekter på sjövatten efter inducerad infiltration respektive 
filtrering genom trycksandfilter. Jämförelsen visar på avsevärt större 
minskningar av koliforma bakterier i det vatten som renats genom 
inducerad infiltration vilket resulterade i att rening genom snabba 
sandfilter avbröts och fler brunnar anlades runt sjön. 

3.  FAKTORER SOM PÅVERKAR VATTENKEMIN UNDER 

INDUCERAD INFILTRATION  

Själva syftet med avsiktligt inducerad infiltration är att rena och 
omvandla ytvatten till en form av grundvatten som är lämpligare att 
använda som råvatten för dricksvattenproduktion. Följande kapitel 
beskriver de viktigaste faktorerna som avgör hur vattnets kemiska 
sammansättning förändras under inducerad infiltration.  

3.1. Allmänt 
Sjöar och vattendrag innehåller oorganiska och organiska substanser som 
har naturligt ursprung. De uppträder både i form av suspenderade 
partiklar och som lösta ämnen. I de flesta fall är ytvattnen även 
påverkade av mänsklig aktivitet och kan vara mer eller mindre 
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förorenade av avfall, avloppsvatten, kemikalier, läkemedel, bakterier, 
virus, gödsel, bekämpningsmedel etc.  

Diffusa källor i avrinningsområdet, speciellt från jordbruk och 
skogsbruk, kan avsevärt påverka ytvattenkvaliteten och således även det 
inducerade vattnet. Det kan röra sig om organiska bekämpningsmedel 
och näringsämnen från gödsling. Det senare kan i vissa fall leda till 
förekomst av giftiga cyanobakterier såsom mikrocystin (Grischek & 
Hiscock, 2002). Genom inducerad infiltration filtreras ytvattnet genom 
sjö- eller flodbädden och akvifersedimenten, vilket kan avskilja många 
oönskade substanser och ändra karaktären på vattnet.  

Under transporten från sjö eller vattendrag till produktionsbrunn 
påverkas vattnet av naturliga processer som biologisk nedbrytning, 
mekanisk filtrering, adsorption, denitrifikation (Bourg & Kedziorek, 
2009) och utblandning (Grischek & Hiscock, 2002). I den biologiskt 
aktiva flodbädden sker intensiv nedbrytning och adsorption inom en 
kort uppehållstid, längs flödesvägen i akvifereren minskar dessa 
processer och utblandning med naturligt grundvatten påverkar ofta 
vattnets kemiska förändring i större grad (Grischek & Hiscock, 2002).  

Jämfört med ytvattenuttag har inducerad infiltration följande fördelar: 
helt eller delvis avlägsnande av suspenderade mineralpartiklar, biologiskt 
nedbrytbara föreningar, bakterier, virus, parasiter och adsorberbara 
substanser samt utjämning av temperatur och koncentrationer lösta 
ämnen i infiltrationsvattnet. Oönskade effekter kan vara för hög hårdhet, 
höga halter ammonium och löst järn och mangan, och bildandet av sulfid 
och andra illaluktande svavelföreningar (Grischek & Hiscock, 2002).  

Samspelet mellan de specifika biogeokemiska processer som förändrar 
vattnets sammansättning beror av många faktorer: Akviferens 
mineralsammansättning och form, syre och nitrat koncentrationer i 
ytvattnet, mängd och typ av organiskt material i yt- och 
grundvattenmiljöerna, (Grischek & Hiscock, 2002), temperatur (Bourg & 
Kedziorek, 2009), uppehållstid mellan infiltration och uttag, samt 
vattenstånd (Hanson, 2000) är exempel på sådana faktorer. Flera studier 
har visat att de största kemiska förändringarna är relaterade till mikrobiell 
aktivitet, såsom nedbrytning av naturligt organiskt material eller 
organiska föroreningar (Elimelech et al, 2002).  

Reningsprocesserna vid inducerad infiltration skiljer sig från fallet när 
vatten infiltrerar markytan eftersom ytvattnet inte passerar en omättad 
zon, utan istället infiltrerar vattenmättade strand- och bottensediment. 
Då detta ofta leder till reducerande förhållanden och lösning av järn och 
mangan i grundvattnet är det en nackdel i sammanhanget (Frycklund, 
1993). Vid infiltration utan luftad markzon krävs även längre 
uppehållstid för reducering av smittämnen (SGU, 2007).  

3.2. Strand- och bottensediment 
Karaktären på sjö- eller flodbädden är av stor vikt för hur hela systemets 
funktion (Massmann et al, 2007). Den hyporheiska zonen, där yt- och 
grundvatten möts och blandas, karakteriseras av stora gradienter 
avseende temperatur, pH, redoxpotential, syre och organiskt kol 
(Elimelech et al, 2002).  

Det har visats att de mest signifikanta kemiska förändringarna som är 
associerade med mikrobiell aktivitet sker under de första metrarna av 
infiltrationen (Massmann et al, 2007). En vikig faktor är att det bildas ett 
tunt igensatt lager i sjö- eller flodbädden. Igensättningen beror på 
tillförsel av sedimentpartiklar, mikroorganismer och kolloider, fällning av 
järn- och mangan oxider/hydroxider och kalciumkarbonater såväl som 
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bildandet av gasbubblor (Grischek & Hiscock, 2002). Eftersom 
igensättning minskar permeabiliteten hämmar företeelsen produktionen 
avseende kvantitet, men en igensatt zon kan också ha flera fördelar; 
potentiellt avskiljs föroreningar mer effektivt tack vare att sedimenten 
innehåller större andel organiskt material och fina partiklar som ökar 
adsorptions och reduktionskapaciteten. Dessutom ökar uppehållstiden 
från ytvatten till produktionsbrunnarna (Massmann et al, 2007).  

Studier av flodbankar har visat att de igensatta områdenas permeabilitet 
varierar med den dynamiska hydrologin och inte kan anses vara konstant. 
Under höga flöden i floder kan det igensatta lagret eroderas vilket 
generellt gör att en högre andel av det pumpade vattnet består av 
inducerat ytvatten (Grischek & Hiscock, 2002). 

3.3. Ytvattenstånd 
Variationer i ytvattennivån kan ha stor påverkan på 
infiltrationsförhållandena och i sin tur reningseffekten. Vid låga 
vattennivåer sker infiltrationen huvudsakligen genom finkorniga 
bottensediment medan höga nivåer kan medföra att ytvattnet kommer i 
direkt kontakt med akviferens grovkorniga material som inte har samma 
reningskapacitet. Förändrade flödesvägar och porvattenhastigheter till 
följd av förändrad hydraulisk gradient och konduktivitet kan minska den 
biogeokemiska aktiviteten i den hyporheiska zonen (Elimelech et al, 
2002).  

I en studie från Surahammar beskriver Frycklund et al (1994) hur 
grundvattenkvaliteten kan påverkas av vattenståndet; vid lågt vattenstånd 
passerar det infiltrerade vattnet humusrika bottensediment med 
reducerande miljö vilket ökar halterna järn och mangan i löst form. 
Under perioder med hög ytvattennivå infiltrerar vattnet över en större 
yta med tunnare bottensediment, mindre vegetation och lägre mikrobiell 
aktivitet, vilket kan medföra att grundvattnet istället för järn- och 
manganproblem får förhöjda halter organiskt material och högre 
temperatur.  

En nästan färdigbyggd vattentäkt i Mariestad, utformad för att inducera 
Vänerns vatten, drabbades av en miljödom på att sjönivån skulle sänkas 
en halv meter. Sjöns flacka botten gör att strandlinjen skulle flytta sig 14 
meter vid den aktuella lokalen. Vattnet skulle då induceras genom 
områden med igenslammad botten i stället för svallade strandsediment 
vilket hade inneburit kraftigt reducerad infiltrationskapacitet och 
projektet fick överges (von Garrelts, 2009). 

3.4. Uppehållstider 
Korta uppehållstider mellan infiltration av ytvatten och uttag kan leda till 
att omvandlingen från ytvatten till grundvatten inte blir fullständig. 
Temperaturutjämning och avskiljning av organiskt material (Hanson, 
2000), bakterier och virus (SGU, 2007) förbättras med längre 
uppehållstid. I Nederländerna och Tyskland tillämpas 40-60 dagars 
uppehållstid för att försäkra sig om tillräcklig reducering av smittoämnen. 
Svenska föreskrifter för fallet inducerad infiltration saknas dock, och 
vattnet räknas som grundvatten efter 14 dagars uppehållstid. 
Grundvatten har lägre krav på mikrobiologiska barriärer på reningsverket 
än ytvatten (SGU, 2007).   

Utan omfattande undersökningar är det svårt att bestämma den 
genomsnittliga uppehållstiden. Även om akviferens porositet och 
hydrauliska konduktivitet är korrekt uppskattade så finns i regel stora 
osäkerheter kring storleken av den infiltrerade ytan av strandbanken och 
uppehållstider varierar således med ytvattenståndet.  
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En genomsnittlig uppehållstid kan bäst uppskattas genom att studera 
naturliga förändringar av vattnets olika jonslag eller temperatur. 
Vattenmolekyler som innehåller de stabila isotoperna 18O och 2H är 
tyngre än vanliga vattenmolekyler. Den största avdunstningen från  sker 
under sommarhalvåret, med följd att de tunga vattenmolekylerna anrikas 
i ytvatten. Grundvatten uppvisar normalt inte samma årstidsvariationer. 
Genom att studera fasförskjutningen i koncentrationerna 18O och 2H i 
ytvattnet respektive det uppumpade vattnet kan ett mått på 
uppehållstiden erhållas.  

Fasförskjutning mellan temperaturkurvorna för yt- och grundvatten kan 
också jämföras. Dock kan inte fasförskjutningen användas som ett direkt 
mått på uppehållstiden. Eftersom vattnet ofta rör sig snabbare än 
temperaturfronten ska värdet som erhålls från temperaturkurvorna 
divideras med en faktor 2-3 (Hanson, 2000).  

För många syften, till exempel om en riskanalys för vattentäkten ska 
göras, är det intressant att bestämma den minimala uppehållstiden från 
ytvatten till uttag. Detta kan exempelvis göras genom att injicera ett 
spårämne i den punkt av strandbanken från vilken uppehållstiden till 
uttag antas vara kortast.  

3.5. Redoxprocesser och redoxtillstånd 
Många av de viktigaste kemiska processerna i marken inbegriper 
redoxreaktioner. Under redoxreaktioner överförs elektroner från en 
oxidant till en reduktant. Eftersom elektrisk jämvikt måste råda är dessa 
reaktioner alltid parade. Den dominerande redoxreaktionen i naturen är 
oxidationen av organiskt material. Bakterier och svampar tillgodogör sig 
på det sättet energi från växternas fotosyntes. De flesta mikroorganismer 
använder syre som oxidationsmedel (reduktant), men om allt tillgängligt 
syre förbrukas och syrefria förhållanden uppstår finns andra organismer 
som använder andra ämnen som oxidationsmedel.  

I ordning mot mer reducerande förhållanden sker följande 
transformationer (Follin et al., 1999): 

 

syrgas, O2  vatten, H2O 

nitrat, NO3-  kvävgas, N2 eller lustgas, N2O 

mangan(IV)oxid, MnO2  mangan (II), Mn2+ 

järn(III)hydroxid, Fe (OH)3  järn(II), Fe2+ 

sulfat, SO42+  vätesulfid, H2S 

koldioxid, CO2  metan, CH4 

 

Redoxförhållanden i naturliga vatten kan kvalitativt beskrivas som 
förekomsten av redoxkänsliga ämnen (löst syre, nitrat, löst järn eller 
mangan och sulfat) (Bourg & Kedziorek, 2009). I öppna system (kontakt 
med luft) bestäms ett vattens redoxegenskaper som regel helt av 
närvaron av syre.  

Kvantitativt kan ett systems redoxförhållande bestämmas genom att dess 
elektronaktivitet, pe [V], eller redoxpotential, Eh [V] uppmäts eller räknas 
ut.  

Det enklaste sättet är att mäta elektronaktiviteten med en elektrod. 
Metoden har begränsningar eftersom elektroden inte nödvändigtvis 
mäter den potentialstyrande reaktionen, utan snarare registrerar det 
redoxpar som har snabbast elektronövergång.  
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Redoxpar som exempelvis Fe(II)/Fe(III) kan användas för att beräkna 
ett systems redoxpotential. Det kan dock vara svårt att mäta dessa exakt 
och kräver metikulösa provtagningsprocedurer (Bourg & Kedziorek, 
2009). Dessutom är det inte möjligt att endast med kännedom om 
redoxpotential avgöra om järn och mangan kommer lösas. Vilken form 
dessa metaller uppträder i är även starkt pH beroende.  

Under inducerad infiltration är akviferens redoxförhållande av största 
betydelse. Ofta konsumeras syret som fanns i ytvattnet under de första 
centimetrarna till tiotals metrarna av strandsedimenten. Om det finns 
rikligt med organiskt kol involveras då andra elektronacceptorer såsom 
järn (III) och mangan(IV). När dessa reduceras till sina tvåvärda former 
löses de i grundvattnet vilket leder till kvalitetsproblem (Bourg et al, 
2008). Redox-zoner i ordning mot mer reducerande betingelser i 
flödesriktningen har observerats i akviferer som får sitt vattentillskott 
från inducerad infiltration (Massmann et al, 2007).  

Bourg & Kedziorek (2009) föreslår att ett lämpligt mått att använda för 
att karaktärisera redoxtillståndet i syfte kartlägga sådana reduktionszoner 
är att mäta ETC (Electron Trapping Capacity), vilken definieras som:  

 

                       
 
ETC representerar kvantiteten elektroner som syre och nitrat kan fånga 
upp när grundvattnet går från oxiderande mot reducerande tillstånd. Ju 
högre ETC, desto lägre sannolikhet att järn och mangan löses. Ett 
tröskelvärde för lösning av järn och mangan observeras av Bourg & 
Kedziorek (2009): För ETC över 0,2 mM går inte metallerna i lösning.  

3.6. Organiskt material  
Organiskt material i form av växtrester, döda djur, svampar och andra 
organismer tillförs naturligt mark och vatten. Där bryts det ner, mer eller 
mindre snabbt. Nedbrytningen är huvudsakligen en biologiskt driven 
process. Nedbrytningen utgörs av fysisk sönderdelning och biokemisk 
transformation av förnans komplexa organiska molekyler till enklare 
organiska och oorganiska molekyler. Hastigheten för nedbrytningen 
bestäms av tre huvudsakliga faktorer: markorganismer, fysisk miljö och 
strukturen på det organiska materialet (Bot & Benites, 2005).  

Det organiska materialet bryts ner och omvandlas i aeroba miljöer 
genom oxidation. Syre förbrukas medan koldioxid, energi, 
växtnäringsämnen, vatten och omformade kolföreningar frigörs. Lätt 
oxiderbara föreningar som proteiner, socker och stärkelse används först 
och utgör den huvudsakliga födan för många markorganismer. Det 
överkott av ämnen såsom kväve (N), kalium (K), fosfor (P) och svavel 
(S) som markens organismer inte kan tillgodogöra sig mineraliseras, 
vilket betyder att de frigörs i sådan form att de är tillgängliga för växter 
(Bot & Benites, 2005).  

Nedbrytningsarbetet utförs huvudsakligen av svampar och bakterier, 
men även större djur såsom maskar och gnagare spelar en viktig roll 
genom att de sönderdelar organiskt material samt blandar om och 
luckrar upp jorden. I skogsmark med lågt pH missgynnas i regel 
bakterier och nedbrytningen sker mest med hjälp av svampar. Även 
många högre organismer som maskar trivs dåligt i sur miljö, vilket är en 
av anledningarna till att den i svensk skogsmiljö typiska jordmånen 
podsol är mer skiktad än brunjord, som främst förekommer i näringsrika 
marker i sydvästra Sverige och runt Mälaren (Grip & Rodhe, 1988). 
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Även i anaeroba miljöer sker en nedbrytning av organiskt material, men 
då med hjälp av andra organismer och processen är huvudsakligen en 
reduktionsprocess. Nedbrytningsprodukterna är olika delvis oxiderade 
organiska föreningar till vilka kan räknas organiska syror, alkoholer och 
metangas. Denitrifikation, reduktion av nitrat till kvävgas (N2) eller 
lustgas (N2O), sker med hjälp av anaeroba bakterier som använder 
organiskt material som substrat (Knutsson och Morfeldt, 2002). Anaerob 
nedbrytning sker i väsentligt långsammare takt än under närvaro av syre, 
varför det ofta ackumuleras delvis nedbrutet organiskt material i våta, 
syrefria marker (Brady & Weil, 2002).  

Fortsatt nedbrytning resulterar i att omformat organiskt material, 
huvudakligen ofullständigt nedbrutet lignin, syntetiserar med aminosyror 
och bildar komplexa organiska kolföreningar, så kallad humus (Brady & 
Weil, 2002). Humusämnen är generellt amorfa substanser som är mörka 
till färgen och humus är ofta anledningen till att många bäckar och sjöar i 
skogsmark har brunfärgat vatten.  

Eftersom humusämnen är så kemiskt komplexa har mikroorganismer 
svårt att tillgodogöra sig dem och humus är det organiska material som 
är mest motståndskraftigt mot nedbrytning. Humus kan lagras i fast 
form i marken i hundratals år (Grip & Rodhe, 1988) eller lösas och följa 
med perkolerande vatten (Knutsson och Morfeldt, 2002).  

Stora delar av allt icke levande organiskt material i mark, sjöar och 
vattendrag består av humus, som grupperas i tre kemiska grupper: 

 Fulvosyror: vattenlösliga i alla pH-förhållanden. Bryts snabbast ner. 
Ljust gulbrun färg.  

 Humussyror: vattenlösliga förutom i mycket sura förhållanden. 
Mörkbrun färg. 

 Humin: ej vattenlösligt. Bryts långsammast ner. Svart färg.  

En humusmolekyl består av långa kedjor av cykliska kolväten 
(polyfenoler) vilka har reaktiva grupper, framförallt karboxylgrupper 
(COOH) och hydroxylgrupper (OH) (Frycklund, 1993). Vätejonerna i 
karboxyl- och hydroxylgrupperna är löst bundna och kan lätt frigöras. 
Humus är följdaktligen en (svag) syra. Negativa eller positiva laddningar 
utvecklas på humuskolloider beroende på om H+ har avgivits eller 
bundits till de reaktiva grupperna, nettoladdningen är dock i regel negativ 
(Brady & Weil, 2002).  

Vid låga pH-värden är humusämnen generellt svårlösliga. I mark och 
vatten med pH lägre än 4-5 avskiljs humusen genom att den stöts bort av 
vattnet. I vattendrag kan detta synas som skumbollar på vattenytan. När 
humusen dissocieras ökar dess vattenlöslighet markant (Knutsson och 
Morfeldt, 2002). 

Podsolprofiler avskiljer effektivt humus. I skogsmarkens sura, översta 
skikt lägger sig bortstötta humusämnen som ett skikt runt mineralkornen 
och fast humus, så kallad hydrofob adsorption. I många jordar stiger pH 
mot djupet och större andel av humusen blir dissocierad och mer 
vattenlöslig. Stora delar av den vattenlösta humusen kan då avskiljas i 
jorden genom elektrostatisk adsorption till järnhydroxider. En tredje 
mekanism som avskiljer humus i markvatten är utflockning med 
flervärda joner (Knutsson och Morfeldt, 2002). Negativt laddade 
humussyror binder exempelvis Al3+ och Fe3+ effektivt vilket gör att dessa 
annars orörliga joner kan transporteras med vattnet ned i markprofilen. 

Hur väl organiskt material avskiljs i sedimenten under inducerad 
infiltration beror till stor del på vilken typ av organiskt material det 
handlar om, och hur det är bundet till andra ämnen. En viktig egenskap 
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hos humus är dess förmåga att bilda både vattenlösliga och icke 
vattenlösliga komplex med joner, oxider, hydroxider, mineral och 
organiska föreningar, inklusive pesticider. Genom interaktion med 
humusämnen kan metaller mobiliseras och transporteras eller 
ackumuleras i jordprofilen (Bot & Benites, 2005). Flera studier har visat 
att det organiska materialets mobilitet i marken ökar med minskande 
molekylvikt och hydrofobi (Elimenech et al, 2002). 

Som tidigare nämnts avskiljer en podsolprofil humusämnen effektivt. 
Tillskott av humus i ytvatten härstammar huvudsakligen från 
utströmningsområden som saknar omättad zon, det vill säga där ytligt 
markvatten har direkt kontakt med ytvatten. 

3.7. Järn och mangan 
I jordprofiler finns järn och mangan som primära mineral och som 
sekundära mineral i form av bland annat oxider och hydroxider 
(Frycklund, 1993). Genom reaktioner med markvattnet vittrar de primära 
mineralerna. Delar av vittringsprodukterna bildar sedan nya sekundära 
mineral. Vittringshastigheten beror dels av mineralens inre struktur, men 
även mineralkornens storlek och pH är faktorer som påverkar. 
Finkorniga jordar och lågt pH gynnar vittringsprocesserna (Sparrman, 
2009).  

Höga järnhalter återfinns framför allt i mörka silikatmineral som amfibol, 
olivin och biotit och i sulfider. Järnet är i regel bundet i mineralen i 
tvåvärd form. Under närvaro av syre oxideras normalt det av vittring 
frigjorda tvåvärda järnet till Fe(III) och faller ut som nya, sekundära 
mineral. Järnoxider som hematit (Fe2O3) och goetit (FeOOH) eller olika 
former av järnhydroxid (Fe(OH)3) bildas. De amorfa oxiderna och 
hydroxiderna bildar en beläggning runt mineralkornen (Frycklund, 1993). 
Löst i grundvatten förekommer huvudsakligen fria, tvåvärda järnjoner. I 
frånvaro av organiskt material oxiderar löst Fe(II) lätt vid neutrala pH 
förhållanden, och fälls sedan ut. Finns organiskt material tillgängligt i 
grundvattnet kan det däremot bildas vattenlösliga komplex av organiskt 
bundet järn. Dessa negativt laddade järn(III)-organiska komplex är 
negativt laddade, stabila och kan vara svåra att avskilja från grundvattnet. 
pH samt mängd och typ av organiskt material styr hur stor del av järn(II) 
som bildar komplex respektive oxideras.  I figur 2 visas vanliga 
reaktioner mellan järn, syre och organiskt material som är allmänna i 
marken. 
Liksom järn förekommer mangan i silikatmineral som olivin och amfibol. 
Tvåvärt mangan kan också substituera för kalcium i karbonatmineralerna 
dolomit och kalksten. Mangan är dock, i jämförelse med järn, ett relativt 
ovanligt grundämne i berggrunden. Mangan är däremot ett essentiellt 
ämne för växternas metabolism, och ingår därför också i växtbiomassan.  
Nedbrytning av organiskt material utgör således ytterligare en källa. Från 
de svenska skogarna frigörs mangan framför allt vid nedbrytning av barr.  

Mangan förekommer i tre olika oxidationstillstånd: Mn(II), Mn(III), 
Mn(IV)). Mn(III) är termodynamiskt mycket instabil. Två stycken 
trevärda manganjoner övergår vanligtvis till en tvåvärd respektive en 
fyrvärd jon. Liksom järn bildar mangan sekundära oxid- och 
hydroxidmineral. Till de vanligaste sekundära manganmineralen hör 
manganit (MnOOH) och pyrolusit (MnO2).  
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Figur 2 Modell som beskriver processer som involverar järn, 
organiskt material och syre i naturliga vatten. Järn(II) oxiderar lätt 
till järn(III) i närvaro av syre och frånvaro av organiskt material 
(1). Denna form av järn fälls ut som järnhydroxid (2).  Om 
organiskt material är närvarande kan det bilda komplex med 
järn(II) (3). Komplexet kan oxideras (4), vilket resulterar i ett 
instabilt järn(III)-organiskt komplex som kan reduceras av själva 
organiska materialet (5), eller brytas upp (6). Från Frycklund 
(1993). 

 

Löst i vatten återfinns mangan främst i tvåvärd form (Sparrman, 2009). 
Även mangan kan bilda komplex med organiskt material, vilket kan 
resultera i höga manganhalter i vattnet trots att pH och syreförhållanden 
är sådana att lösligheten är låg (Frycklund, 1993). 

Närvaro av Ca2+ joner främjar avskiljning av mangan. Detta kan 
förklaras med att sorption av kalciumjoner på hydratiserad mangandioxid 
höjer partiklarnas positiva laddning. En starkare positiv laddning bidrar 
till att mangandioxiden fastnar på negativt laddade mineralpartiklar och 
aggregerar med andra manganpartiklar. Användning av kalksten har 
resulterat i förbättrad manganavskiljning. Förutom att det påverkar 
laddningen hos mangan så höjer kalkstenen alkaliniteten, vilket har 
observerats vara en viktig faktor för manganets utfällning.  

Höga halter ammonium (NH4
+) kan däremot sänka hastigheten för 

manganets oxidation. Det beror på att oxidation av mangan sker vid 
lägre Eh-förhållanden än den till ammonium relaterade 
nitrifikationsprocessen. Vid nitrifikationen förbrukas syre och höga 
ammoniumhalter kan således resultera i syreunderskott (Frycklund, 
1993). 

I allmänhet styrs halterna löst järn och mangan huvudsakligen av 
syreförhållandena men även pH kan inverka om det är lågt. När 
syrehalten sjunker går manganet i lösning före järnet. Alkalinitet kan 
förbrukas och förändras starkt vid oxidation av järn och mangan 
(Frycklund et al, 1994).  

I naturliga vatten kan utfällning av järn ske på helt kemisk väg, medan 
mangan endast fälls ut i närvaro av bakterier. Med ökat pH fälls både 
järn och mangan lättare ut. Generellt återfinns mangan som lösta Mn2+-
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joner under pH 7. I vatten med pH<6 fälls inte mangan ut på naturlig 
väg, även om metallogenium bakterier finns (se stycke 3.8) (Frycklund, 
1993). Avslutningsvis kan konkluderas att mangan ofta är svårare att 
avskilja från vatten än järn. 

3.8. Järn- och manganoxiderande bakterier 
Det existerar flera sorters bakterier som främjar oxidation och utfällning 
av både järn och mangan. De olika bakterietyperna trivs i olika miljöer. 
Eh och pH är faktorer som inverkar på vilken bakterietyp som är 
förhärskande.  

Gallionella är en art som är inblandad i utfällning av järn. Den använder 
CO2 som kolkälla och kan därför leva näringsfattiga miljöer. Optimal 
tillväxt sker vid pH 6,0 och de är särkilt aktiva vid låga syrehalter, då 
kemisk utfällning inte sker. 

Siderocapsa återfinns i miljöer där järn(II) är instabilt och behåller sin 
reducerade form på grund av det är bundet till lösta organiska 
substanser. Bakterien använder det organiska materialet som näring och 
frigör på det viset järn(II) som då kan oxidera och varpå det fälls ut som 
järn(III) på bakteriernas cellyta. Även mangan fälls ut på bakterien. Höga 
halter organiskt material främjar siderocapsa. 

Metallogenium bakterier kan delas i två grupper. En som är associerad 
med utfällning av järn och som trivs vid mycket låga pH värden (runt 4). 
Den andra typen är associerad med utfällning av mangan. Det finns 
undersökningar som visar att mangan inte fälls ut i naturliga vatten utan 
närvaro av metallogenium eller katalysatorer. Metallogenium trivs bäst 
med i en miljö med Eh mellan +550 och +600 mV (25ºC). 

Bakterierna kan använda kolsyra eller organiska föreningar som kolkälla 
för deras metabolism. En minskning av organiskt kol korrelerar med 
ökad bakteriepopulation, således främjar bakterierna avskiljning av 
organiskt material. Den biologiska aktiviteten är temperaturberoende. 
Generellt favoriserar bakterier högre och jämnare temperaturer (Bourg et 
al, 2008). 

3.9. Typfall 
I strand- och bottensedimenten sker en intensiv, mikrobiellt driven 
nedbrytning av organiskt material. Nedbrytningen får även de komplex 
av järn och organiskt material som fanns i ytvattnet att brytas upp och 
delar av järnet fälls ut som hydroxider på strandsedimenten.  

Syret konsumeras successivt under nedbrytningen och koldioxid bildas, 
vilket initierar vittringsprocesser som ökar vattnets hårdhet och 
alkalinitet.  

Om syrehalten är tillräckligt låg bildas en så kallad reducerande zon. 
Först reduceras manganoxider och sen järnhydroxider i marken till sina 
tvåvärda former och löses i grundvattnet. Under fortsatt nedbrytning 
sjunker syrehalten ytterligare.  

När den bakteriella aktiviteten minskar blir inblandningseffekter av 
syrerikare perkolerande vatten dominerande. Resultatet kan bli att järn 
och mangan oxiderar och fälls ut på sedimenten. Utbredningen av den 
reducerande zonen beror bl a av de initiala halterna syre och organiskt 
material i ytvattnet och kan således variera säsongsmässigt. 

I figur 3 visas ett typfall för vattnets transformation under inducerad 
infiltration. 
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Figur 3 Typfall för vattnets kemiska förändring från ytvatten till 
uttag vid inducerad infiltration. Från Bertin & Bourg, 1993. 

3.10.  Vyredox 
Vyredox-metoden kommer ursprungligen från Finland. Principen bygger 
på att använda naturens egna processer för att avskilja järn och mangan 
som är löst i grundvattnet.  

I en vyredox-anläggning omges uttagsbrunnen av en ring av 
satellitbrunnar, vilka både används för att uppfordra vatten till en tank 
där vattnet syresätts och luftas, och för att injektera det syresatta vattnet. 
Luftningen görs genom att skapa ett turbulent flöde i tanken, och 
meningen är att ovälkomna gaser som aggresiv koldioxid och svavelväten 
ska avgå till luften.  

Syresättningen utförs genom att blåsa in luft i vattnet. Mycket tyder på 
att syresättningen blir effektivare ju mindre luftbubblorna är, 
förmodligen för att luften gränsar med större yta mot vattnet (von 
Garrelts, 2010).  

Är brunnsringen rätt utformad bildas på detta sätt en syresatt zon i 
marken, där både pH och Eh har höjs till nivåer som är gynnsamma för 
utfällning av järn och mangan. Systemet är passande vid inducerad 
infiltration eftersom syrefria förhållanden ofta uppstår då. 

4.  TRANÅS NYA VATTENTÄKT  

I följande kapitel beskrivs dels landskapet, geologi och hydrologi för 
området där vattentäkten är lokaliserad, men även anläggningens design 
samt driftdata presenteras.  

4.1. Områdesbeskrivning 
Den aktuella vattentäkten ligger i Tranås kommun som tillhör 
Jönköpings län. Kommunen har ett förhållandevis välmående närigsliv 
och är en av de få orterna i regionen med befolkningstillväxt. 
Invånarantalet var drygt 18 000 invånare i juni 2010 (Tranås kommun, -).  
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Figur 4 Tranås kommun, Scoutviks udde markerad med svart ring. 
Karta från Sparrman, 2009. 
Tranås är beläget på norra delen av det Sydsvenska höglandet. Nästan 
hela regionen ligger över högsta kustlinjen och karakteriseras av en starkt 
kuperad topografi med många sprickdalssjöar. Moränen har avsatts 
oregelbundet på den ojämna berggrunden och jordtäcket är ofta tunt på 
höjdryggarna, medan de långsmala dalgångarna kan vara fyllda av lera 
och kalkrika isälvsavlagringar (Johansson, 2008).  

Större sjöar, dalgångar och bergsryggar har en utpräglad nord-sydlig 
längdriktning, huvudsakligen betingade av sprickbildning i urberget. Från 
Sydsvenska Höglandets högsta punkter sluttar landet mot Östgötaslätten 
i norr och Svartån likt många andra vattendrag i regionen rinner norrut 
(Gavelin, 1912). Skogarna är dominerade av barrskog men intill 
odlingsmarkerna och i dalgångarnas å- och sjösystem förekommer 
betydande inslag av lövskog (Johansson, 2008).  

Vattentäkten är belägen på Scoutviks udde, vid sjön Sommens västra 
strand. På fastigheten finns även råvattenintag och pumpstation för den 
ytvattentäkt som tidigare var i drift. Närområdet är bebyggt av strandnära 
fritidshus med vissa inslag av åretruntboende. Det närmaste huset ligger 
cirka 100 m norr om vattentäkten. Det är ett fritidshus med enskilt 
avlopp i form av septiktank. Den skall normalt inte påverka 
grundvattnet, men vid ett eventuellt läckage kan inte påverkan av 
vattenkvaliten i brunnarna uteslutas (Wållberg, 1999). 

Udden är sparsamt bevuxen av tall och viss ung lövvegetation, se figur 5. 
Brunnarna är placerade på en i sydlig riktning svagt lutande platå ungefär 
10 m över sjönivån. De sista 10-20 metrarna sluttar markytan brant ner 
mot sjön i sydlig och östlig riktning.  

I söder avgränsas udden av en vik som vid lågvatten delvis torrläggs. 
Viken är rikligt beväxt av både vass, säv och lövträd, vilket ger den en 
träskliknande karaktär. Ett rör som samlar från väster avrinnande vatten 
mynnar i viken. Väster om udden löper en asfalterad väg och mellan den 
och vattentäkten finns en dödisgrop.  
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Figur 5 Scoutviks udde. Brunnarna på bilden används för  
syresättning.  I bakgrunden skymtar pumphuset till den gamla 
ytvattentäkten. 

 
Figur 6 Den igenväxta viken 5 maj 2009. 

4.1.1. Sommen 

Sjön Sommens historia började efter den senaste isstiden. När isen 
avsmälte bildades Sommenissjön av utforsande smältvatten som dämdes 
mellan iskanten och det småländska höglandet. Sjönivån var upp till 55 
m över dagens nivå innan den avtappades till Baltiska issjön när iskanten 
smälte av norrut. Sommen fick sitt nuvarande utseende för omkring 10 
000 år sedan (Fransson, 2001).  

Sjön breder idag ut sig i både Östergötlands och Jönköpings län. 
Sommen är en sprickdalsjö som bildats i flera intilliggande och korsande 
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urbergssprickor vilket har givit sjön en flikig form med långa vikar och 
stora djup. Stränderna är ofta branta och sparsamt bevuxna (Johansson, 
2008). Sjön omges till största delen av barrskog och åkerarealen uppgår 
endast till omkring 5 %. Undantaget Tranås tätort är befolkningstätheten 
i området låg  och sjönära bebyggelse är mycket sparsam, till stor del tack 
vare att markägandet är koncentrerat till några få större markägare 
(Holmström, 2009).  

Tillrinningsområdet består mestadels av skogsmark med en mindre andel 
myr- och odlingsmark (VISS, 2007). Den huvudsakliga tillrinningen sker 
genom Svartån i Tranås och Bulsjöån med medelflöden på 5,0 m3/s resp. 
2,7 m3/s. (Fransson, 2001). Sommen avvattnas av Svartåns fortsättning 
norrut som har ett medelflöde på 10,7 m3/s. Avtappningen till Svartån är 
reglerad och Sommen har en tillåten nivåvariation på 1,5 m.  
Tabell 1 och 2 är faktarutor om Sommen 
 
Tabell 1 Faktaruta om Sommen. Data hämtade från Tekniska 
verken i Linköping (Ankarberg, 2010), Tranås kommun (Tranås 
kommun, -), Sommens sjöråd (Sommens sjöråd, 2010) och VISS 
(VISS, 2007) 

 

 

Tabell 2 Vattenkemiska värden för Sommens västra bäcken. 
Siffrorna är ungefärliga och baserade på Motala Ströms 
Vattenvårdsförbunds årsrapporter 2006-2009. 
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Topografin gör att sjön är uppdelad i två bäcken med något olika 
karaktär. Den östliga delen är djup, har en starkt oligotrof karaktär och 
ett siktdjup på upp till 9 m.  

Västra Sommen är grundare och påverkad av Svartåns inflöde. Vattnet i 
Svartåns utlopp bedöms i Motala ströms vattenvårdsförbunds årsrapport 
för 2008 ha höga totalfosforhalter (0,03 mg/l) och mycket höga 
totalkvävehalter (1,25 mg/l). Kombinationen av den mindre 
vattenvolymen i Sommens västra bäcken med Svartåns näringstillförsel 
ger den delen av sjön eutrofa drag, vilket bland annat manifesteras av det 
måttliga siktdjupet 2-4 m (Fransson, 2001).  

Västra Sommens vatten bedöms vara svagt färgat, men ökad färg och 
humushalt noteras under perioden 2006-2008 (Holmström, 2009).   

TOC- halten i västra Sommen är måttligt hög och nära syrefria 
förhållanden har uppmätts i bottenvattnet i nordvästra delen av sjön. 
Men sjön i sin helhet klassas som syrerik och Sommen har även god 
motståndskraft mot försurning (Holmström, 2009).   

Det finns inte många stora föroreningskällor som belastar Sommen. De 
punktkällor som finns härstammar framför allt från Tranås och 
uppströms Svartån, såsom industriutsläpp, lakvatten från avfallsupplag 
och avloppsreningsverk. I övrigt härstammar belastningen från diffusa 
källor som exempelvis jordbruk, skogsbruk, vägar och atmosfärisk 
deposition (Holmström, 2009; Fransson, 2001).  

Sjön är förhållandevis artrik och hyser ett 20-tal olika fiskarter. Mest 
skyddsvärd är den unika sommen-rödingen, som likt nors, sik och 
kräftdjuret taggmärla är ishavsrelikter som lever kvar i sjön tack vare dess 
stora djup och syrerika vatten (Johansson, 2008). Till sjöns fågelfauna 
hör fiskgjuse, storlom, drillsnäppa, berguv och häger. Sommens höga 
naturvärden gör den till en populär plats för rekreation och fiske. Båtlivet 
är intensivt med runt 2000 fritidsbåtar (Fransson, 2001).  

Lodningar utförda av SGU visar att bottenprofilen runt Scoutviks udde 
sluttar brant från strandlinjen ner till 5-10 m djup då branten planar ut. 
Det flackare partiet sträcker sig cirka 50 m ut från stranden varefter 
djupet snabbt ökar ner till ungefär 40 m (Wållberg, 1999). 

4.1.2. Geologi  

Berggrunden i Scoutvik består enligt Gavelin (1912) av granit (se figur 8). 
Den kristallina berggrunden överlagras av högpermeabla 
isälvsavlagringar. Avlagringarna följer Sommens strand ungefär 2 km och 
Scoutviks udde är belägen ungefär mitt på denna sträcka (se figur 7).  
Isälvsmaterialet har avsatts i Sommenissjön, vars djup ökade kraftigt i 
NO riktning. Av den anledningen finns idag avlagringar med avsevärd 
mäktighet i höjd med Sommens strand.  Mäktigheten avtar sedan snabbt 
i sydvästlig riktning. Vid vägen väster om Scoutviks udde ligger endast 
ett tunt lager isälvsmaterial på tät lermorän (Wållberg, 1999). Vid 
vattentäkten är mäktigheten mellan 30 m och 50 m (se figur 11).  
Akvifermaterialet består av sandigt grus och har en brant 
kornfördelningskurva. Mineralkornen är kantiga, vilket tyder på att de är 
korttransporterade. Den lilla andelen finmaterial förklaras av att 
postglaciala svallningsprocesser tagit med sig finare material ut i sjön. 
Akvifermaterialet har lågt innehåll av kalkrika, lättvittrade bergarter (von 
Garrelts, 2010). Ett tunnare lager lera återfinns inom vissa partier 
närmast berggrunden, främst i de västra delarna. Där är också 
isälvsmaterialet som tunnast och berggrunden som högst (Westberg, 
2005).  
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Figur 7 Jordartskarta från SGU (Gavelin, 1912). Axel Gavelin som beskriver den 
geomorfologiska process som skapat Scoutviks uddes branta stränder:” vid Sommen 
blefvo isälvsavlagringarna utsatta för en liknande bearbetning”... (svallning och 
omlagring) ... ”av det hit inträngande sydbaltiska ishafvet”. Scoutviks udde utmärkt 
med röd ring. 

 

 
Figur 8 Berggrundsartskarta från SGU (Gavelin, 1912). Bergarten är en rödaktig 
granit, beskriven av Gavelin (1912) såsom varandes ”grovkornig, rik på kvarts men 
fattig på mörk glimmer”. Scoutviks udde utmärkt röd ring. 

4.1.3. Hydrogeologi 

Före den nya vattentäktens anläggande flödade grundvattnet från urberg 
och morän i riktning mot formationen och ut i Sommen. Omsättningen 
av grundvattenvolymen bedömdes vara mycket liten (Wållberg, 1999). 
När uttag görs ur grunvattenmagasinet ändras flödesriktningen så att 
sjövatten infiltreras genom strandbanken in i isälvsavlagringarna. 
Gränsen mellan den täta lermoränen i väst och den högpermeabla 
isälvsavlagringen i öst går ungefär längs vägen. Moränens täthet bekräftas  
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Figur 9 Resultat av markradarundersökningen av profil R 1-99. Profilen löper från väst 
till öst och nämnd väg går strax väster om lågpunkten i terrängen. Under lågpunkten 
går gränsen mellan den täta lermoränen i väst och den högpermeabla isälvsavlagringen 
i öst. Nollnivån i figuren utgörs av Sommens vattenstånd och grundvattenytan syns 
tydligt på denna nivå (Wållberg, 1999). 

 
av de provpumpningar som genomförts och den markradarundersökning 
som gjorts på platsen (se figur 9). Grundvattennivån väster om vägen är 
ungefär 8 m högre än i de grövre isälvsavlagringarna öster om vägen och 
bestäms i huvudsak av nederbörden. Pumpning i isälvsavlagringarna gav 
snabb respons i de observationshål som borrats i området mellan vägen 
och sjön, medan ingen avsänkning förekom i det observationshål som är 
beläget på andra sidan vägen (Westerberg, 2005).  
Grundvattenmagasinets läge, mellan Sommen och den lågpermeabla 
lermoränen gör att huvuddelen (uppskattningsvis 60-80 % (Johansson, 
2009)) av grundvattnet bedöms bestå av infiltrerat sjövatten.  
Grundvattennivån styrs huvudsakligen av Sommens vattennivå och är 
generellt något högre. Variationer i sjönivån fortplantas mycket snabbt i 
grundvattenmagasinet vilket visar på en mycket god hydraulisk kontakt 
mellan sjön och isälvsavlagringarna (Westerberg, 2005).  

Det är troligt att akviferen sträcker sig utanför stranden under sjöns 
botten och att isälvssedimenten gränsar med en mycket stor mantelyta 
mot Sommens vatten. Det gör att infiltrering av sjövatten sker med 
relativt små volymer per tids- och areaenhet trots stora uttagsvolymer. 
Härigenom kan det infiltrerade vattnet uppvisa grundvattenkvalitet även i 
strandnära områden (Wållberg, 1999).  

Vid pumpning med 70 l/s avsänks grundvattennivån maximalt endast 60 
cm (von Garrelts, 2010). Det visar på att formationen har en mycket hög 
transmissivitet (hydraulisk konduktivitet multiplicerat med akviferens 
mäktighet). Transmissiviteten beräknades efter provpumpning att vara i 
storleksordningen 0,1-0,2 m2/s (Westerberg, 2005).  

Vid brunnsborrningen började det damma när man kommit en bit ner i 
den underlagrande leran vilket visar att den är osedvanligt tät. Vidare 
verkade grundvattnet närmast lerlagret vara påverkat av leran eftersom 
det vid pumpning från djupa delar av isälvsavlagringarna kom upp ett 
vatten som var missfärgat och illaluktande (Magnusson, 2010). Wållberg 
(1999) noterade att det kan förekomma höga halter järnoxider nära 
berggrunden                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.1.4. Grundvattenkemi 

Grundvattnets sammansättning i den aktuella formationen före den nya 
vattentäktens anläggande beskrivs av Westerberg (2009). Vattnet hade 
lågt pH, alkalinitet, jonstyrka och hårdhet. Orsaken tillskrivs saknaden av 
vittringsbenäget material. En årslång provpumpning  genomfördes av 
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SGU 2002 i brunn S010000 som är belägen nära stranden. Vattenprov 
som togs i samband med pumpningen visade värden för pH, alkalinitet, 
jonstyrka och hårdhet jämförbara med Sommens vatten.  
Under november 2004 genomfördes ytterligare en provpumpning, denna 
gång i brunn S040621. Då var dessa parametrar lägre än i Sommens 
värden och nådde trots stora uttagsmängder inte upp till dessa. I SGU:s 
rapport bedöms att grundvattnets kvalitet på sikt kommer närma sig 
sjövattnets vad det gäller huvudsaklig jonsammansättning eftersom 
sjövatten alltmer induceras i grundvattenmagasinet. 
I tabell 8 visas resultaten från provtagningen som diskuteras ovan. I figur 
21 visas brunnarnas placering. 

4.2. Anläggningen 

4.2.1. Principiell utformning 

I centrum av anläggningen är tre uttagsbrunnar benämnda P1, P2, och 
P3 placerade i en triangel kring en tänkt mittpunkt. Brunnarnas inbördes 
avstånd är cirka 5 m. Från uttagsbrunnarna pumpas råvattnet till 
vattenverket i Fröafall där det efterbehandlas före leverans till 
konsumenterna. Fröafall är beläget på en höjd cirka 50 m över 
vattentäkten och distributionen vidare till konsumenterna sker 
gravitativt.  

Uttagsbrunnarna omges av en ring av satellitbrunnar som används för 
syresättningen. Varje satellitbrunn används växelvis för att pumpa upp 
vatten till teknikbyggnaden där det syresätts och avluftas, och till att 
injektera syresatt vatten. Är brunnsringen rätt utformad bildas på detta 
sätt en syresatt zon som gör att allt vatten som strömmar mot cirkelns 
brännpunkt och tas upp ur uttagsbrunnarna har syresatts. Se 
principskissen figur 10. 

Vid konfigurationen av brunnarna fanns vissa grundläggande faktorer att 
ta hänsyn till (beräkningsunderlag och ekvationer redovisas i bilaga 1):  

 Uppehållstid från sjö till brunnsring: Att uppskatta den 
genomsnittliga uppehållstiden från strand till brunnsring är mycket svårt. 
Även om akviferens porositet och hydrauliska konduktivitet är korrekt 
uppskattade så finns stora osäkerheter kring storleken av den infiltrerade 
ytan av strandbanken. Därmed blir ett genomsnittligt strömningsavtånd 
svårt att uppskatta.  
Simulering i programvaran MODFLOW gav en uppehållstid på runt 10 
dygn vid ett uttag av 6000 m3/dygn för de vattenmolekyler som färdas 
den kortaste sträckan (Westerberg, 2005). Johansson (2009) beräknar 
(genom kännedom om flödeshastigheter inom brunnsringen samt 
antagande av horisontella flöden och homogena förhållanden) att 
uppehållstiden från sjö till brunnsring är 15 dygn för ytligt vatten, 100 
dygn för djupt vatten (40 m) och i genomsnitt 48 dygn. Siffrorna gäller 
då det horisontella avståndet från närmaste sattellit brunn till sjöns 
vattenyta är 30 m. 

 Uppehållstid inom brunnsringen: För att full reningseffekt ska uppnås 
krävs tillräcklig uppehållstid i marken för det syresatta vattnet.  
Efter analyser av rådande vattenkvaliteten beräknades att en uppehållstid 
på tre dygn är nödvändig för att minska järn- och manganhalterna till 
önskad nivå (von Garrelts, 2010).  
Uppehållstiden beror av avståndet från syresättningsbrunn till 
uttagsbrunn, flöde, akviferens mäktighet och porositet. Eftersom 
akviferens egenskaper är fixa, och uttagskapaciteten vanligen vill kunna 
utnyttjas maximalt, är brunnsringens dimensioner den parameter som 
varieras för att uppfylla kravet om uppehållstid.  
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Vanligen delas vyredox-anläggningar med vattenuttag i denna 
storleksordning upp på flera mindre brunnsgrupper. Detta övervägdes 
även här, men eftersom området på udden är så begränsat skulle flera 
brunnsgrupper störa varandra hydrauliskt. Därför beslutades att 
anläggningen i stället skulle utgöras av en enda stor brunnsgrupp. 
Spårämnesförsök som genomfördes när anläggningen togs i drift som 
bekräftade att uppehållstiden är drygt tre dygn (Johansson, 2009). 

 Igensättning: För att undvika att järn- och manganutfällningar sätter 
igen markens porer krävs att vattnet filtreras över tillräcklig yta. Genom 
att väga cirkelns radie, flöde, järn och mangan halter, silrörslängd i 
uttagsbrunnarna och markens porositet har risken för igensättning 
beräknats vara mycket liten. Anläggningen uppskattas i detta avseende ha 
en drifttid på hundratals år.  

 Syresättningsradie: För att uppnå full funktionalitet av anläggningen 
måste en tät skärm av syresatt vatten bildas så att obehandlat vatten inte 
tränger in till huvudbrunnarna. För att uppnå det krävs att det inbördes 
avståndet mellan satellitbrunnarna inte är för stort.  

Vatten som infiltreras eller exfiltreras från en ensamstående brunn 
strömmar radiellt i brunnens närmast omgivning, men om det finns det 
en närliggande brunn som pumpas kan det påverka vattenflödet och 
strömrören böjas av. Under förutsättning att hastigheten på den 
tangentiella strömningen är högre än den radiella bildas syresatta 
elliptiska zoner, vars utbredning är störst i den tangentiella riktningen. 
Antalet brunnar i brunnsringen valdes så att dessa syresatta ellipser ska 
överlappa varandra (med 0,5 m) och således inget obehandlat vatten 
tränga in i brunnsringen. De teoretiskt beräknade tangentiella- och 
radiella hastigheterna är 0,23 m/h respektive 0,18 m/h. Efter 
anläggningen togs i drift beräknades respektive hastigheter vara 0,21 m/h 
och 0,23 m/h genom spårämnesförsök och vissa antaganden (Johansson, 
2009). En principskiss för flödena i brunnsgruppen visas i figur 10. 

 

 
Figur 10 Principskiss av brunnsgruppen. Det tangentiella flödet är i 
riktning mot uppumpande satellitbrunnar och det radiella i riktning 
mot råvattenbrunnen. 
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Figur 11 Planritning över anläggningen. Vid anläggningen är mäktigheten på 
isälvsavlagringen mellan ~50 m i nordost och ~30 m i sydväst. Det återspeglas av 
djupet på satellitbrunnarna vilka är borrade ner till berg. 

 

Efter en iterativ process där ovan nämnda faktorer ingick tillsammans 
med ekonomiska, tekniska och praktiska hänsyn, bestämdes cirkelns 
radie till 26 m och antalet satellitbrunnar till 44. Det inbördes avståndet 
satelitbrunnarna är 3,7 m. Minsta avstånd från sjö till brunnsring är runt 
30 m. Brunnsringen är uppdelad i två sektioner: Satellitbrunn 1-22 bildar 
ringens östra halva som är benämnd sektion 1. Sektion 2 är således den 
västra halvan bestående av satellitbrunn 23-44. Inom sektionerna delas 
brunnarna upp i de med jämna respektive ojämna nummer. Plan över 
anläggningen i figur 10. 

4.2.2. Brunnarnas konstruktion 

För att inget vatten ska kunna passera under brunnsringen utan att 
syresättas är satelitbrunnarna borrade ner till den täta leran vilken 
överlagrar berggrunden, eller till berggrunden. Djupet varierar därför 
mellan cirka 35m och 50 m vilket visas i figur 11. Av den anledningen är 
också brunnarnas filter olika långa. Den principiella utformningen är 
dock densamma för alla satellitbrunnar.  

Räknat från markytan består brunnsröret av en sektion tätt rör som 
sträcker sig ner till grundvattenytan, ett längre avsnitt med filterrör, en 
tvåmeters sektion tätt rör i vilken pumpen sitter monterad, en kortare 
sträcka filterrör och slutligen tätt sumprör tätat med en ekplugg i botten. 
Foderröret av stål drogs upp till grundvattenytan efter att silröret av PVC 
drivits ner till botten. Foderrörets diameter är 168 mm och silrörets 
diameter är 150 mm. Slitsstorleken i filterrören är 0,5 mm. 

Brunnsdjup 45-50 
m 

 

Brunnsdjup 40-45 
m 

 

Brunnsdjup 35-40 
m 
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Figur 12 Rakt sydlig vy av uttagsbrunnarna. P3 ses närmast tv, P2 th och P1 i mitten. 
 

Genom renspumpning har formationsfilter bestående av ett 20-30 cm 
lager grovkornigare material byggts upp runt satelitbrunnarna. 
Formationsfiltrets funktion är att hindra finare material att följa med in i 
brunnen med inströmmande vatten.  

Pumparna är monterade i de täta sektionerna för att skapa inströmning 
både ovan- och underifrån. Utformningen gör att pumpen vid 
uppumpning tar vatten längs hela den mättade profilen, likväl som 
syresatt vatten i injektionsfallet fördelas jämnt över alla nivåer. 
Placeringen gör också att pumparna får en bra kylning.   

Uttagsbrunnarna, som visas i figur 12, är konstruerade på ett annat sätt 
än satelitbrunnarna. De är inte borrade hela vägen ner till leran utan är 
runt 30 m djupa. Vattenintaget sker i de nedersta 6 meterna som består 
av en sil med slitsstorlek 2,0 mm. Silens öppningar motsvarar en 
genomsläpplighet av drygt 70 % av mantelarean i den nedersta delen av 
röret. Ovanför är de täta hela vägen upp till markytan.  

Pumpen finns placerad i den nedre delen av den täta sektionen. Längden 
på den täta sektion varierar mellan de tre brunnarna och beror på hur 
djup brunnen är. Brunnarnas diameter är 350 mm. 

Var och en av uttagsbrunnarna är dimensionerade för ett maximalt 
grundvattenuttag på 8000 m3/dygn. För att täcka det beräknade framtida 
medelbehovet behöver bara en av de tre brunnarna användas, men under 
flödestoppar finns möjlighet att använda två brunnar parallellt. Den 
tredje uttagsbrunnen utgör en säkerhet vid eventuella driftstörningar eller 
avbrott för service.  

4.2.3. Syresättning 

Det för syresättning uppumpade vattnet leds in i teknikbyggnaden till en 
cylinderformad 49 m3 tank med fyra kommunicerande fack. Den visas i 
figur 14. I botten av det första, centrala facket sitter 20 dysor monterade. 
Dysorna är kopplade till två frekvensstyrda blåsmaskiner som syresätter 
vattnet upp till inställt börvärde. Från det första facket flödar syresatt 
vatten via ett bräddavlopp till ett omgivande skibord som är avdelat i tre 
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sektioner. Vattnet leds runt skibordet, omväxlande över och under de 
avdelande skotten (se principskiss i figur 13), vilket skapar ett turbulent 
flöde. Syftet är att oönskade gaser, främst kvävgas, lättare ska avgå till 
följd av turbulensen. Det syresatta och luftade vattnet leds ut från botten 
av det fjärde facket och injiceras i sattelitbrunnarna.  
 

 
Figur 13 Principen  för syresättning och luftning. Blåsmaskin 11 och 
12 blåser in syre i botten av tanken. Vattnet flödar sedan 
omväxlande över och under skotten. 

 

 
Figur 14 Syresättningstanken med omgivande skibord. Luft från 
blåsmaskinen till dysor på botten går genom det mörgrå PVC-röret 
(t.h.), inkommande vatten kommer in genom det ljusare stålröret 
(t.v.). Från Sparrman (2009) 
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4.2.4. Drift 

Syresättningsprocessen körs i fyra olika driftfall:  
 
Driftfall 1: Vatten pumpas upp från jämna brunnar i sektion 1, syresätts 
och injiceras i udda brunnar i sektion 1. Injektion sker också i brunn 
nummer 23, det vill säga den udda brunn i sektion 2, som finns närmast 
intill den sista jämna brunnen i sektion 1.  
 
Driftfall 2: Vatten pumpas upp från udda brunnar i sektion 1, syresätts 
och injiceras i jämna brunnar i sektion 1. Injektion sker också i brunn 
nummer 44, det vill säga den jämna brunn i sektion 2, som finns närmast 
intill den första udda brunnen i sektion 1.   
 
Driftfall 3: Vatten pumpas upp från udda brunnar i sektion 2, syresätts 
och injiceras i jämna brunnar i sektion 2. Injektion sker också i brunn 
nummer 22, det vill säga den jämna brunn i sektion 1, som finns närmast 
intill den första udda brunnen i sektion 2.  
 
Driftfall 4: Vatten pumpas upp från jämna brunnar i sektion 2, syresätts 
och injiceras i udda brunnar i sektion 2. Injektion sker också i brunn 
nummer 1, det vill säga den udda brunn i sektion 1, som finns närmast 
intill den sista jämna brunnen i sektion 2.  

 

Alla fyra driftfall innebär således att uppumpning sker från 11 brunnar 
och injektion sker i 12 brunnar samtidigt. All automatik i form av 
övervakning och reglering av injicering, pumpning och syresättning är 
samlad i teknikbyggnaden, där även syresättning sker. 
 
 

 

Figur 15 Månadsflöden i satellitbrunnarna jan 09 – mars 10. Diagrammet är genererat 
av de automatiskt registrerade driftdata som sammanställs i månadsrapporter. 

 

Tabell 3 Jämförelse av flöden i sektion 1 och sektion 2. 

 
Sektion 1 Sektion 2 

Medeleffekt [m³/h]        januari 
09 – mars 10 

173,05 186,9 
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Figur 16 Dagsflöden i satellitbrunnarna juni 09 till mars 10. Diagrammet visar 
perioden från juni och är genererat av de automatiskt registrerade driftdata som 
sammanställs i månadsrapporter. 

 

 
Figur 17 Syrehalt i syresättningstanken. Diagrammet är genererat av de automatiskt 
registrerade driftdata som sammanställs i månadsrapporter. 

 

Anläggningen testkördes från januari till juni. Anläggningen kördes då i 
princip för fullt medan olika driftfall testades och uttaget vatten gick inte 
ut på ledningsnätet utan returnerades till sjön.  
De kraftiga svängningarna under dec 2009 - feb 2010 som kan ses i figur 
16 beror på att båda sektionerna varit ur drift enstaka dagar. Detta 
manifesteras i figur 15 av något mindre flöden under januari 2010. Från 
driftstart i juni 2009 ökades drifttiden stegvis fram till mitten av 
september varefter den har varit förhållandevis konstant.  
Sektion 2 omsätter konsekvent större vattenvolymer än sektion 1, vilket 
kan utläsas i figur 15 och 16 och tabell 3. Under provtagning från 
satellitbrunnarna noterade författaren att shut-ventilerna är olika inställda 
i sektion 1 och 2. Det bör betonas att satellitbrunn 32 i sektion 2 har var 
ur funktion från september 2009 till sommaren 2010. 
 Januari och februari kördes alla fyra driftfall för syresättning mellan 3 
och 15 timmar per dygn i intervaller om ungefär fyra dagar med runt två 
dagars vilotid emellan. I mars stod syresättningen still. April till maj 
minskades de totala flödena och driften jämnades ut.  
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Syresättningen trappades sedan upp under driftsperiodens första 
månader. Från att i juni 2009 köra varje driftfall 30 minuter per dygn 
ökades drifttiden gradvis fram till september 2009.  
Sedan dess är anläggningen programmerad så att varje driftfall körs cirka 
2 timmar per dygn. Det innebär att syresättning pågår 8 timmar om 
dagen vilket ger en omsättning av vatten på cirka 1400 m3/dygn. I figur 
17 kan utläsas att även börvärdet för syresättningen ökades. I slutet av 
juli 2009 steg syrehalten i syresättningstanken från drygt 7,5 mg/l upp till 
runt 8,8 mg/l.  
Uttaget har, undantaget juli och augusti då förbrukningen var lägre, legat 
runt 4500 m3/dygn sedan driftstart, vilket kan utläsas i figur 18. 
Pumpning pågår 20-24 timmar/dygn, pumpeffekten är drygt 200 
m3/timme. Däremot har fördelningen av uttaget brunnarna emellan 
varit olika under driftperioden.  
Juni till november pumpades brunnarna i tiodagarsperioder. Under slutet 
av november till början av januari kördes nästan uteslutande P3. Efter 
det har pumparnas körtider delats upp så att samtliga brunnar används 
varje dag, men olika mycket.  
 
I princip har varje brunn ett rullande körschema som ser ut så här:  
 
 
 
 

Dag 1: cirka 15 timmar  
Dag 2: cirka 7 timmar  
Dag 3: cirka1 timme.  
 
 
 

 
Driftstiderna överlappar varandra så att huvudpumparna körs runt 23 
timmar totalt varje dag. Figur 19 och 20 visualiserar hur huvudpumparna 
har körts under perioden.  
 

 
Figur 18 Diagrammet visar det sammanlagda dagliga uttaget från de tre brunnarna. 
Diagrammet är genererat av de automatiskt registrerade driftdata som sammanställs i 
månadsrapporter. 

 

 

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

m
³/

d
ag

Totalt uttag



Inducerad infiltration och Vyredox –Studie av Tranås nya vattentäkt 

 

31 

 
Figur 19 Dagligt uttag per brunn. Diagrammet är genererat av de automatiskt 
registrerade driftdata som sammanställs i månadsrapporter. 

 

 
Figur 20 Månatligt uttag per brunn. Diagrammet är genererat av de automatiskt 
registrerade driftdata som sammanställs i månadsrapporter. 

 

5.  VATTENKEMISKA DATA OCH PROVTAGNING  

I detta kapitel presenteras de datauppsättningar som ligger till grund för 
studien. Här finns även en karta över Scoutviks udde där brunnarna som 
berörs i studien är utmärkta.  

5.1. Tidsserier 
För att undersöka eventuella trender, säsongsmässiga variationer och 
samband mellan drift och vattenkvalitet har data från januari 2009 till 
mars 2010 undersökts. Anläggningen provkördes från januari till juni 
2009. Tonvikten i detta arbete har legat på perioden från 4 juni 2009 då 
anläggningen togs i drift. Undersökningen grundas på två större dataset:  

1) Anläggningen är försedd med utrustning som automatiskt registrerar 
driftdata och vissa vattenkemiska parametrar. Dessa sammanställs i 
tabellform i månadsrapporter där dagsvärden kan utläsas. I tabell 4 är de 
automatgenererade drift- och kemdata som har behandlats i detta arbete 
listade. 

2) Prov av utgående råvatten tas ungefär en gång i veckan ur de kranar som 
finns i teknikbyggnaden. Det finns en provtagningskran för varje 
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huvudpump och alla prov är märkta så att det kan utläsas vilken 
huvudbrunn de härrör ifrån: P1, P2 eller P3. Undantaget två datum togs 
ett prov per tillfälle. Den 6 och den 13 augusti togs däremot ett prov från 
alla tre brunnar.   
Tranås vattenverk ansvarar för provtagning men proven analyseras av 
laboratoriet Alcontrol enligt analyspaket DVK 005 som återfinns i tabell 
6. I tabell 5 visas de parametrar från denna provtagning som har 
behandlats i detta arbete. 

 
Tabell 4 Parametrar som mäts per automatik i anläggningen. 

 
 
Tabell 5 Undersökta parametrar från den veckovisa provtagningen. 
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Tabell 6 Alcontrols analyspaket DVK 005 

 
 

5.2. Provtagning runt vattentäkten 
För att undersöka rumsliga variationer av vattnets sammansättning togs 
vattenprov vid två tillfällen.  

Vid det första tillfället, 8 april 2010, togs sammanlagt 11 vattenprov:  

För att verifiera att grundvattnet i isälvsavlagringarna är relativt opåverkat 
av grundvattnet från den i väster angränsande moränen togs prov i 
brunnarna S0401 och S0402. S0401 är borrad i moränen och ligger i 
skogsmark på den västra sidan av vägen. S0402 är lokaliserad på den 
östra sidan om vägen mellan S0401 och brunnsringen. 

Prov i brunnarna S040622, S010000, S030000, S041012 togs cirka två 
meter under grundvattenytan med Ruttnerhämtare. Vattnet i S041012 var 
starkt rödbrunt och grumligt. Troligen hade vattnet i den brunnen varit 
stillastående och påverkats av brunnsröret. Provet kan inte anses vara 
representativt för omgivande grundvatten. Vattnet i S030000 innehöll 
mycket partiklar och det kan misstänkas att det provet är befäst med 
samma problem.  

Sjövattenprov togs från strandkanten i närheten av S010000. Detta prov 
kan dock inte anses vara representativt för Sommens västra bäckens 
genomsnittsvatten eftersom sjön var isbelagd och hade så varit i flera 
månader. Provet togs i ytnära vatten där det inte var istäckt.  

Vidare togs prov från syresättningsbrunn 11, 22, 31 och 44. Proven togs 
vid brunnarna, ur en ventil på ledningen som för vattnet till syresättning. 

Vid det andra provtagningstillfället, 4-5 maj 2010, togs tre prov för full 
analys enligt samma procedur som vid den första provtagningen:  

Ett nytt prov togs i S041012. Brunnen pumpades från botten av röret. 
Initialt kom rödbrunt vatten, men efter en knapp minut ändrades färgen 
till svartbrun. Efterhand klarnade vattnet och provet togs efter cirka 30 
minuter då vattnet hade varit klart under större delen av pumpningen. 
Dock noterades att vattnet i brunnen var skiktat och att missfärgat vatten 
fortfarande fanns kvar högre upp i röret.  
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Figur 21 Kartan visar brunnsringens placering på Scoutviks udde samt de brunnar 
som är omnämnda i rapporten. Provtagningspunkter är utmärkta med rött. Den 
streckade linjen på nederdelen av kartan markerar vikens ungefärliga utbredning vid 
högt vattenstånd. Brunnsringens sektionsindelning markeras av svarta streck. 

 

Ett nytt prov togs även i S010000 eftersom resultaten från den första 
provtagningen visade misstänkt höga värden avseende bland annat järn. 
S010000 pumpades på samma sätt som S041012.  

Det tredje provet togs i viken som avgränsar Scoutviks udde i söder. Vid 
provtagningen var sjöns vattenstånd så pass lågt att talrika grästuvor 
höjde sig över vikens vattenspegel. Viken kan i det tillståndet närmast 
betraktas som ett kärr med upp till en halvmeter djupa gölar. Provet togs 
ur en av dessa.  

Dessutom togs 24 prov från sattelitbrunnarna på samma sätt som vid 
den första provtagningen. Dessa analyserades endast för temperatur, pH, 
och konduktivitet och detta gjordes på plats. 

5.2.1. Analysmetodik 

pH och temperatur uppmättes med pH-meter WTW microprocessor pH 
539. Syrehalten uppmättes med syrgaselektrod SM AM39. Syrehalten 
stabiliserades inte vid mätningen utan sjönk kontinuerligt. För att uppnå 
konsekventa resultat avlästes syrehalten efter 4 minuter. Även om de 
absoluta värdena inte är riktiga har mätningarna relevans då de visar 
skillnaderna mellan olika mätpunkter.  

Båda instrumenten var kalibrerade av vattenverkets driftspersonal veckan 
innan provtagning. Konduktivitet mättes med elektrod av märke Hanna 
instruments HI9811 som kalibrerades före provtagning.  

Samtliga mätningar på plats gjordes inom 15 minuter efter provtagning. 
Proven skickades samma dag till laboratoriet Alcontrol i Linköping där 
analys gjordes enligt analyspaketet DVK 005 (se tabell 6).  
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Tabell 7 Sex vattenkemiska parametrar. Halterna är medelvärden för provserier tagna 
innan vattentäkten togs i drift. 

Typ av vatten Sjövatten Grundvatten 

Provtagningsperiod 2004-2008 2002 2004-2005 2005 2008 

Provtagningsplats Pumphus S010000 S040621 S040622 P1 

Antal prov 29 9 8 14 1 

pH   7,5 6,8 6,5 6,5 7,3 

Alkalinitet       [mg/l HCO3] 40 45 25 30 22 

Hårdhet                                          [ºdH]  3,4 2,9 2 2,3 1,6 

Konduktivitet    [mS/m] 15,3 14 10,3 12 7,6 

COD-Mn          [mg/l] 7,4 4 4,1 3,1 12 

Mangan            [mg/l Mn] 0,04 0,4 0,22 0,14 <0,02 

 
Tabell 8 Tabellen visar medelvärden för prov tagna av Samuelsson (2009) 22 juni – 8 
juli 2009. 

Typ av vatten Sjövatten Grundvatten 

Provtagningsplats Sommen S010000 Sektion 1 Sektion 2 Utgående 

Antal prov 1 1 6 6 6 

Temperatur     [°C] 15,8 11 5,8 6 7,2 

pH    7,5 9,26 6,8 6,5 6,3 

Alkalinitet      [mg/l HCO3]  45 42 99 81 53 

Hårdhet         [ºdH] 2,9 
 

5 4,4 3,4 

 

Tabell 9 Tabellen visar medelvärden 2008-2009 från provtagningsplats 34 i Sommens 
västra bäcken. 

Vattenkemi Västra Sommen 

pH    7,675 

Aluminium           [µg/l Al] 2,9 

Ammonium-N      [ug/l] <10 

Järn                       [µg/l Fe] 13 

Konduktivitet       [mS/m] 13,5 

Koppar                 [µg/l Cu] 0,7 

Magnesium          [mg/l Mg] 1,8 

Mangan                 [µg/l Mn] 7,1 

Nitratkväve           [µg/l NO3-N] 87,75 

Sulfat                    [mg/l SO4] 14 

Syre                      [mg/l O2] 9,95 

Organiskt kol       [mg/l TOC] 9,125 

Turbiditet             [FNU] 0,89 

5.3. Övriga data 
Som referens- och jämförelsematerial har ytterligare mätserier använts: 

 Under tiden för projektering av den nya vattentäkten togs flera prov för 
att undersöka grundvattenkvaliteten. Under 2003 genomfördes ett 
syresättningstest i akviferen då syresatt vatten injekterades i S0100000 
och S030000.  Prov tagna efter 2003 kan således vara påverkade av detta. 
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Prov från 2004-2005  togs i samband med en längre provpumpning. 
Provserien av sjövatten togs vid intaget till den gamla ytvattentäkten. För 
ytterligare detaljer om dessa mätserier hänvisas till Sparrman (2009). Se 
tabell 7 för resultaten från dessa provserier. 
 

 Som en del av ett studentarbete (Samuelsson, 2009) togs ett flertal prov 
under perioden 22 juni till 8 juli 2009. Proven analyserades på plats. 
Resultaten visas i tabell 8.  
 

 Ytvattenprov 2008-2009. Alcontrol genomför för Motala Ströms 
Vattemnvårdsförbunds räkning ett antal mätningar i Sommen och 
Svartån som presenteras i årsrapporter. Se tabell 9. 

6.  METODIK  

I studien har en stor mängd data undersökts. Då proven är tagna med 
olika metoder och vid olika tillfällen fyller de något olika funktion och 
kan de inte jämföras direkt. Därför har de olika dataserierna behandlats 
med olika metoder: 

6.1. Tidsserier 
Parametrarna har plottats i linjediagram och jämförts. För de datum där 
tre prov tagits har medelvärden använts. Serier för varje huvudbrunn 
separat presenteras också. Vissa datum har extrema värden registrerats. 
Driftdata runt dessa datum har noga studerats för att undersöka 
sambanden mellan uttag, syresättning och kemisk sammansättning av det 
utgående råvattnet.   

6.2. PCA 
Principalkomponentanalys (PCA) är en multivariat statistisk metod som 
används för att förenkla och finna mönster i stora datauppsättningar 
med beroende variabler. Genom att räkna ut den bäst anpassade linjen 
genom alla datapunkter bildas en ny variabelaxel kallad 
principalkomponent (PC).  

Eftersom den nya axelns riktning är densamma som riktningen för 
datapunkternas största utbredning, beskriver den så stor del av 
datauppsättningens totala varians som möjligt. Om en ny linje dras i den 
riktning som ortogonalt mot den första linjen har störst spridning av 
datapunkter, bildas en ny PC som är okorrelerad med den första och 
beskriver så stor del av den återstående variansen som möjligt. Varje 
påföljande PC beskriver på samma sätt så stor del av restvariansen som 
möjlig.  

Teoretiskt kan lika många komponenter som ursprungliga variabler 
bildas, men då uppnås ingen förenkling av situationen och operationen 
saknar mening. Målet är att reducera datauppsättningens dimensioner 
utan att förlora betydelsefull information, det vill säga beskriva så stor 
del av datauppsättningens variation som möjligt med så få komponenter 
som möjligt. I den här undersökningen har antalet PC valts så att minst 
60 % av den ursprungliga datauppsättningens varians täcks in. 

I många fall, liksom i den undersökta datauppsättningen, skiljer de 
ingående variablernas enheter och/eller varians från varandra. Används 
sådana dataserier direkt kommer den variabel som har störst varians i 
absoluta tal att framhävas i analysen på ett oriktigt sätt. För att 
överkomma problemet normaliseras data. Genom att dra medelvärdet 
från varje mätvärde och dividera dessa omformade data med variansen 
för den urprungliga dataserien skapas en ny dataserie med medelvärde 0 
och en för analysen rättvisande variation. 
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Resultatet analyseras genom att utvärdera dels de ursprungliga 
variablernas inflytande på varje PC, så kallade PC-loadings, dels genom 
att utvärdera de olika provens PC-score, vilket menas datapunkternas 
projektion på komponentaxeln.  

PC-loadings kan tolkas genom att avläsa hur stor del av varje variabels 
varians som beskrivs av respektive PC. Om tre eller färre komponenter 
används är det möjligt att plotta variablernas lägen i den nya, 
neddimensionerade rymden. På detta sätt visualiseras vilka parametrar 
varje PC beskriver. I ett diagram med två komponenter visar en variabel 
som ligger långt från nollpunkten längs en komponentaxel att den 
komponenten till stor del beskriver variabels variation. Ju närmare 
axlarnas skärningspunkt en variabel är placerad, desto mindre av 
variabelns variation kan förklaras av komponenterna.  

Ett sådant diagram visar även hur variablerna korrelerar. Variabler som 
befinner sig nära varandra korrelerar positivt, ju närmare varandra desto 
större är sambandet. Två variabler som befinner sig på olika sidor om 
axlarnas skärningspunkt korrelerar negativt så att när den ena variabeln 
ökar minskar den andra. Ju längre bort från varandra de befinner sig 
desto större är sambandet. En variabel som ligger nära komponent 1 har 
litet samband med en variabel som ligger nära komponent 2.   

Genom att plotta PC-scores kan likheter och olikheter urskiljas mellan 
proven. Kluster visar att deras varians är resultat av liknande PC-loadings 
och antyder att liknande processer influerar proven. PC-scores som 
varierar längs linjära trender antyder att de PC-loadings som påverkar 
proven uppvisar systematiska variationer, som exempelvis i tid eller rum. 
Spridda PC-scores antyder att proven inte är relaterade och att de 
påverkas av oberoende faktorer.  

PCA är använt inom vitt skilda discipliner såsom psykologi, sociologi, 
bildbehandling och molekylärbiologi. Inom grundvattenfrågor är det inte 
sällsynt PCA används för att utreda vattnets ursprung och 
blandningsförhållanden.   

I detta arbete presenteras två PCA av tidsserierna och en PCA av 
resultaten från provtagninen runt vattentäkten. Tidsserierna börjar 5 juni 
2009, dagen efter det att vattentäkten togs i drift och sträcker sig till den 
29 mars 2010. Mätningarna är ungefär jämt fördelade över perioden 
undantaget 6 prov som togs under två tillfällen, den 6 och 13 augusti. 
Det togs vid dessa datum ett prov från varje huvudpump.  

I PCA 1 inkluderades bara vattenkemiska och fysiska parametrar från 
tidsserierna. I analysen ingår 48 prov.  

Undantaget två variabler består data av resultat från provtagning av 
utgående råvatten. Dessa är vattentemperatur (automatiskt registrerad) 
och syrehalt (automatiskt registrerad i syresättningstanken). Eftersom 
vattnets uppehållstid är ungefär tre dygn från brunnsring till 
uttagsbrunnar har medelvärdet av den uppmätta syrehalten 2, 3 och 4 
dygn före korresponderande datum för de övriga variablerna använts.  

I ett fåtal mätningar uppnås inte detektionsgränsen. Dessa mätvärden har 
satts till 0. 

I PCA 2 adderades flöden i syresättningsbrunnarna, flöden i 
uttagsbrunnarna och sjöns vattenstånd.  

Flöden i syresättningsbrunnar har justerats på samma sätt som 
syrehalten.  

För Sommens nivå har värden registrerade 25 dygn före 
korresponderande kemparametrar använts. Den beräknade 



Marco Regazzoni TRITA LWR Degree Project 11:03 

 

38 

uppehållstiden från sjö till brunnsring är 15 dygn där avståndet är 30 m. 
Eftersom medelavståndet sjö till brunnsring är högre, runt 40 m har 25 
dygn antagits. 

För PCA 3 användes resultaten från 9 prov tagna den 8 april och 4 maj. 

6.3. Linjär regression 
Linjär regression har använts för att undersöka huruvida variablerna pH, 
alkalinitet, hårdhet, elektrisk konduktivitet, mangan och COD-Mn i det 
utgående råvattnet uppvisar trender i tiden. Tidsserier från juni 2009 till 
och med mars 2010 har undersökts. Metoden är användbar då 
mätvärden kan antas följa ett linjärt eller exponentiellt förlopp i tiden 
(Leonardsson, -). Grunden för linjär regression är att en linje dras genom 
datapunkterna. Genom att använda minsta kvadratmetoden blir linjens 
lutning sådan att den är så nära alla datapunkter som möjligt.  

För att testa hypotesen om att en trend föreligger, har den ställts mot 
nollhypotesen H0 som i detta fall innebär att ingen tidsmässig trend 
existerar. Regressionsanalysen har enbart genomförts i syfte att testa om 
trenden är signifikant skild från noll och inte för att skatta styrkan av 
eventuell trend. En signifikansnivå på 5 % har valts. H0 har således 
behållits för P > 0,05, annars har den förkastats.  

Tidsserierna innehåller ett antal avvikande värden. För att vikten av dessa 
inte ska påverka resultatet av regressionsanalysen på ett sätt som är 
missledande har de uteslutits. För att ytterligare minska inflytandet av 
värden som avviker från de intilligande datapunkterna har serierna 
utjämnats genom att omforma rådata till rullande medelvärden. 
Datapunkterna har på det sättet ändrats till medelvärdet av det 
föregående, det korresponderade och det nästföljande värdet.  

6.4. Avvikande värden 
Avvikande värden för alkalinitet, hårdhet, konduktivitet, pH, COD-Mn 
samt mangan har identifierats genom att visuellt inspektera linjegraferna 
och resonera om de avvikande värdena kan vara resultat av felmätning 
eller en exeptionell situation. Värden som inte har ansetts vara 
representativa har tagits bort från PCA och regressionsanalys. För att 
utreda orsaker till avvikande värden har driften av anläggningen kring 
dessa datum noga studerats. 

6.5. Jonbalans 
Eftersom grundvatten måste vara elektriskt balanserat är jonbalans ett 
sätt att undersöka laboratorieanalysens giltighet. I jonbalansen ingick de i 
grundvatten dominerande katjonerna kalcium (Ca2+), magnesium (Mg2+), 
kalium (K+), natrium (Na+) och anjonerna bikarbonat (HCO3

-), klorid 
(Cl2-), sulfat (SO4

2-), nitrat (NO3
-).  

Mätvärdena omvandlades först från mg/l till mekv/l och balansen 
beräknades sedan på formen:   

                      
                  

                  
     

 

En vanlig felmarginal brukar sättas till 10 %. Fel kan exempelvis bero på:  

 Viktiga joner inte har tagits med i balansen. 

 Fel i laboratorieanalysen. 

 Lösning av partiklar eller utfällning av lösta ämnen i provbehållaren. 

(Deutsch, 1997)  
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6.6. Mjukvara 
I detta arbete har det statistiska mjukvarupaketet SPSS använts för PCA 
och regressionsanalys. Excel har använts för att sortera data och plotta 
linjediagram. 

7.  RESULTAT  

7.1. Tidsserier 
Stycket behandlar data från de tre uttagsbrunnarna P1, P2 och P3 under 
perioden 13 jan 2009 till 29 mars 2010. 

7.1.1. Alkalinitet, hårdhet och konduktivitet  

Kurvorna för hårdhet, alkalinitet och konduktivitet varierar på ett likartat 
sätt. Anläggningen började testköras i januari 2009. De första månaderna 
finns en tydlig ökning av hårdhet och alkalinitet. Från det att 
anläggningen togs i drift i juni planar kurvorna ut, vilket visas i figurerna 
22 och 23. Vissa datum visar alla tre parametrarna kraftigt avvikande 
värden. Eftersom de olika variablerna har olika varians framträder 
avvikande värden tydligare för exempelvis alkalinitet än för 
konduktivitet.  

 
Figur 22 Alkalinitet, hårdhet och elektrisk konduktivitet i utgående vatten jan 09 -
mars 10. Diagrammet är genererat av värden från provtagningen som görs veckovis på 
utgående råvatten. 

 

Figur 23 Alkalinitet, hårdhet och elektrisk konduktivitet i utgående vatten jun 09 -
mars 10. Diagrammet är genererat av värden från provtagningen som görs veckovis på 
utgående råvatten. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Alkalinitet [mg/l]/10

Hårdhet [ºdH]

Konduktivitet [mS/dm]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Alkalinitet [mg/l]/10

Hårdhet [ºdH]

Konduktivitet [mS/dm]



Marco Regazzoni TRITA LWR Degree Project 11:03 

 

40 

 

I figurerna 24-26 visas uppmätta halter från juni 2009. Mätningarna är 
separerade brunnsvis. Genom dessa diagram bekräftas bilden av ett starkt 
samband mellan alkalinitet, hårdhet och konduktivitet. P2 genererar 
generellt vatten med lägre alkalinitet, hårdhet och konduktivitet än P1 
och P3 (se även tabell 10). Avvikande värden framträder tydligare här, de 
är utmärkta som svarta punkter. Trendlinjerna visar på en ökning av 
parametrarna i P1 och P3, och en minskning i P2. Denna något 
besynnerliga situation beror i stor grad av de extremt låga värden som 
härrörr från P2. Det sista provet i serien är ett prov från P2 med låga 
värden och det är känt att ändpunkter ger en hävstångseffekt som 
påverkar regressionslinjens lutning (Leonardsson,- ).  
 

 
Figur 24 Alkalinitet i utgående vatten jun 09 - mars 10. I diagrammet är serierna 
separerade brunnsvis och regressionslinjen för varje brunns kurva tillagd. Mätvätden 
som kraftigt avviker är svartmarkerade. Diagrammet är genererat av värden från 
provtagningen som görs veckovis på utgående råvatten. 

 

 

Figur 25 Hårdhet i utgående vatten jun 09 - mars 10. I diagrammet är serierna 
separerade brunnsvis och regressionslinjen för varje brunns kurva tillagd. Mätvätden 
som kraftigt avviker är svartmarkerade. Diagrammet är genererat av värden från 
provtagningen som görs veckovis på utgående råvatten. 
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Figur 26 Elektrisk konduktivitet i utgående vatten jun 09 - mars 10. I diagrammet är 
serierna separerade brunnsvis och regressionslinjen för varje brunns kurva tillagd. 
Mätvätden som kraftigt avviker är svartmarkerade. Diagrammet är genererat av 
värden från provtagningen som görs veckovis på utgående råvatten. 

 

Tabell 10 Medelvärden för alkalinitet, hårdhet och konduktivitet i utgående vatten  
juni-09 -mars 10 

  Medelvärden juni09-mars10 

  P1 P2 P3 P1,P2&P3 

Alkalinitet   [mg/l HCO3] 58.1 48.4 57.9 54.9 

Hårdhet             [ºdH] 3.76 3.33 3.69 3.6 

Konduktivitet   [mS/m] 16.68 15.28 16.67 16.21 

7.1.2. pH 

I figur 27 visas pH från driftstart. De tre uttagsbrunnarnas pH-kurvor 
har liknande mönster som kurvorna för alkalinitet, hårdhet och 
konduktivitet. De avvikande värden som är markerade i svart infaller i 
stort även med dessa variablers avvikande värden. Även för pH skiljer P2 
ut sig med lägre värden än de övriga brunnarna. 

 
Figur 27 pH i utgående vatten jun 09 - mars 10. I diagrammet är serierna separerade 
brunnsvis och regressionslinjen för varje brunns kurva tillagd. Mätvätden som kraftigt 
avviker är svartmarkerade. Diagrammet är genererat av värden från provtagningen 
som görs veckovis på utgående råvatten. 
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Tabell 11 Medelvärden för pH I utgående vatten juni 09–mars 10. 
  Medelvärden juni 2009 – mars 2010 

  P1 P2 P3 P1,P2&P3 

pH 6,96 6,82 7 6,93 

 

 

 

Figur 28 Automatiskt registrerat pH jan 09 till mars 10. 
 

 
Figur 29 Automatiskt registrerat pH nov 09 till mars 10. 

 

Figur 28 visar hur pH-kurvan har en långsam svängning mellan 6.2 och 
6.6  med minimum i mars och september och maximum i juni och 
februari. En snabbare svängning med mindre amplitud finns över hela 
perioden, dock är frekvensen olika.  
En noggrannare granskning av perioden från januari 2010 (figur 29) 
avslöjar ett konsekvent mönster där pH sjunker var tredje dag, vilket 
sammanfaller med de datum då det största uttaget görs ur P2. De datum 
då P1 eller P3 körs mest genererar ett vatten med en dryg tiondels högre 
pH värde.  
Hacket i kurvan i mitten av mars beror troligen av att utrustningen 
kalibrerades eller liknande eftersom ingen förändring av driftsschema för 
varken uttag eller syresättning gjordes under den perioden.  
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I slutet av november inträffar en kraftig pH sänkning som följs av en 
stegvis ökning under december. Under den perioden körs nästan enbart 
P3. 
 

7.1.3. Mangan och COD-Mn 

I figur 30 visas mangan- och COD-Mn halternas utveckling från jan 09 
till mars 10. Livsmedelsverkets gränsvärden är utritade och generellt 
ligger manganhalten från mars något över denna.  

Halten COD-Mn är i regel strax under gränsvärdet, dock överskrids 
detta vid tre mätningar. En tabell med Livsmedelsverkets gränsvärden 
för flera av de kemiska parametrar som behandlas i detta arbete finns i 
bilaga 2. 

I diagrammen 31 och 32 visas uppmätta halter från driftstart. 
Mätningarna är separerade brunnsvis. För Mangan och COD-Mn skiljer 
inte någon av huvudbrunnarna ut sig på ett tydligt sätt med lägre eller 
högre medelvärde än de övriga. De avvikande värden som är markerade i 
svart infaller i stort på samma datum för mangan som avvikande värden 
för alkalinitet, hårdhet och konduktivitet. Avvikande värden för COD-
Mn uppvisar inga sådana samband med de andra variablerna och inte 
heller med driften. 

 

 
Figur 30 Datum för driftstart syns i diagrammet som ett lodrätt taggat streck. Skalan 
för COD-Mn ligger till vänster och skalan för mangan till höger om diagramytan. 
Diagrammet är genererat av värden från provtagningen som görs veckovis på 
utgående råvatten. 
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Figur 31 COD-Mn i utgående vatten jun 09 - mars 10. I diagrammet är serierna 
separerade brunnsvis och regressionslinjen för varje brunns kurva tillagd. Mätvätden 
som kraftigt avviker är svartmarkerade. Diagrammet är genererat av värden från 
provtagningen som görs veckovis på utgående råvatten. 

 

 

Figur 32 Mangan i utgående vatten jun 09 - mars 10. I diagrammet är serierna 
separerade brunnsvis och regressionslinjen för varje brunns kurva tillagd. Mätvätden 
som kraftigt avviker är svartmarkerade. Diagrammet är genererat av värden från 
provtagningen som görs veckovis på utgående råvatten. 

 

7.1.4. Drift under datum med avvikande värden 

7 datum uppvisar avvikande värden för alkalinitet, hårdhet, 
konduktivitet, pH och mangan. 

6 och 13 augusti 2009: Dessa datum togs ett prov från varje 
uttagsbrunn, alltså sammanlagt 6 prov. Den 6 augusti särskiljer sig 
uppmätta värden från P2 och P3 då dessa är mycket låga. Den 13 augusti 
särskiljer sig uppmätta värden från P1 då desssa är mycket höga.  

I tabell 12 kan utläsas att dagarna innan före den 6 augusti kördes endast 
P1 och den aktuella dagen körs endast P2 och P3 några minuter. 
Dagarna före den 13 augusti var P2 den uttagsbrunn som huvudsakligen 
brukades. 
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Tabell 12 Tabellen är saxad ur månadsrapporterna över driftdata 
för perioden 1-13 augusti 2009. 

  P1 P2 P3 

Augusti Drifttid Flöde Drifttid Flöde Drifttid Flöde 

Dag timmar m³ timmar m³ timmar m³ 

01 lö 0 0 0 0 13 2805,1 

02 sö 0 0 0 0 15,2 3264,1 

03 må 12 2534,7 0,4 72,4 6,2 1340,4 

04 ti 18,1 3863,6 0 0 0 0 

05 on 18,3 3887,8 0 0 0 0 

06 to 19,4 4136,3 0,1 15,7 0,1 21,5 

07 fr 19,4 4109,1 0 0 0 0 

08 lö 18,9 4019,8 0 0 0 0 

09 sö 16,1 3414,2 0 0 0 0 

10 må 18,2 3843,7 0 0 0 0 

11 ti 8,2 1733,3 9,4 2034,9 0,7 124,9 

12 on 0 0 19 4120,6 0,6 115,3 

13 to 0,1 16,6 17 3695,9 0,1 18,5 

 

26 november och 16 december 2009, 4 januari 2010: Dessa datum 
uppmäts mycket låga värden i prov från P2. Under denna period körs 
nästan uteslutande P3. 

17 februari och 29 mars 2010: Dessa datum uppmäts låga värden i prov 
från P2. Dagarna före den 17 februari körs P1 och P2 växelvis medan P3 
är ur drift. Perioden före den 29 mars körs däremot pumparna normalt, 
det vill säga efter det rullande schema som beskrivs i stycke drift. 

7.1.5. Vattentemperatur 

Figur 33 visar hur temperaturen förändras säsongsmässigt. Temperaturen 
har även dagliga svängningar vilka inte följer samma mönster under hela 
perioden juni 2009 till mars 2010.  
Skillnaden syns tydligast i figur 34 som visar perioden från från januari. 
Svängningarna ökar i både amplitud och frekvens jämfört med perioden 
före. Svängningen är regelbunden och minimum uppträder var tredje dag. 
Detta sammanfaller helt med huvudpumparnas rullande tredagars 
schema. När temperaturen är som lägst körs P3 som mest (cirka 15 h) 
och när temperaturen är som högst körs P3 som minst (cirka 1 h). Under 
perioden i mitten av februari där vattnet håller en jämnare temperatur 
körs endast P1 och P2.  
Temperaturskillnaderna manifesteras även figur 33 genom hacket i 
kurvan som inträder i slutet av november, samtidigt som uttaget styrdes 
till att nästan uteslutande göras ur P3.  
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Figur 33 Automatiskt registrerad vattentemperatur i utgående vatten jun 09 – mars 10. 
 

 
Figur 34 Automatiskt registrerad vattentemperatur i utgående vatten jan 10 – mars 10. 

7.1.6. PCA - Tidsserier 

Två principalkomponentanalyser av tidsserierna presenteras. De har 
gjorts i syfte att urskilja trender och finna samband mellan drift och 
vattenkvalitet. Den första, kallad PCA nr 1 behandlar endast kemiska och 
fysiska parametrar från provtagningen som görs veckovis på utgående 
råvatten. I den andra, kallad PCA nr 2, har vissa driftdata samt sjönivå 
lagt till. Provserierna börjar vid driftstart i juni 2009 och sträcker sig till 
mars 2010. 

PCA 1 

I denna analys uteslöts 5 prov. Dels det prov taget från P2 den 6 augusti 
som avviker med mycket låga värden för alkalinitet, hårdhet och 
konduktivtet och det prov från P1 den 13 augusti som ursskiljer sig med 
extremt höga värden för samma parametrar. Vidare uteslöts proven 
tagna från P2 den 26 november, 16 december och 4 januari. Dessa 
avvikande prov uteslöts eftersom de inte är representativa för 
datauppsättningen och är missvisande då målet med denna PCA är att 
undersöka huruvida det finns ett tidsberoende mönster i 
vattenkvalitetens utveckling samt hur valda parametrar samvarierar. I 
tabell 13 visas vilka parametrar som ingår i PCA 1. 
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I kolumnen ”Cumulative % ” i tabell 14 kan utläsas att de två första 
komponenterna beskriver knappt 61 % av den totala variansen i den 
ursprungliga datauppsättningen. Alltså uppfylls kravet om att minst 60 % 
av den totala variansen ska täckas in om endast komponent 1 och 2 
används för tolkning. 

 
 
Tabell 13 Beskrivande statistik för ingående variabler i PCA 1. 11 
variabler och 43 prov ingår. 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

Alk HCO3 56.14 5.069 43 

Färg vid 405 nm 7.09 2.496 43 

Hårdhet tyska grader 3.656 .2239 43 

Kalcium, Ca 20.88 1.515 43 

COD-Mn 3.460 .3898 43 

Konduktivitet 25°C 16.409 .8106 43 

Magnesium, Mg 3.251 .2142 43 

Mangan, Mn .0784 .03338 43 

Turbiditet FNU .4291 .12884 43 

Temp vid prov 7.814 .7957 43 

pH 25°C 6.956 .1485 43 

 
 
Tabell 14 PCA 1: Tabellen visar hur stor del av den normaliserade 
datauppsättningens totala varians som kan förklaras av komponent 
1 och 2. 

 

Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative% 

 
1 3.784 34.396 34.396 

2 2.911 26.462 60.858 
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Figur 35 PC-Loadings för PCA 1. Diagrammet visar de olika  variablernas vikt på 
komponent 1 respektive komponent 2.  

 

I figur 35 utläses vilka variabler som respektive komponent beskriver. 
Med kännedom om naturen bakom variablernas variation kan sedan en 
tolkning av vilka processer komponenterna beskriver göras. Längst till 
höger, längs axeln för komponent 1(PC 1), har konduktivitet, kalcium, 
alkalinitet och hårdhet grupperat sig. Korrelationen mellan elektrisk 
konduktivitet, kalcium, alkalinitet och hårdhet är stark. Variabelgruppen 
består av joner och har avgjort störst inflytande på komponent 1, vilken 
kan sägas uttrycka processer relaterade till jonbyte och vittring. 

Långt upp i diagrammet är ett antal parametrar som kan sägas beskriva 
vattnets fysiska egenskaper grupperade. De är grupperade nära axeln för 
komponent 2 (PC 2) som följaktligen beskriver den största delen av 
dessa variablers variation. Diagrammet antyder således att denna 
”fysikaliska” gruppen inte har något samband med ”jongruppen”. 

Magnesium och Mangan är placerade relativt nära varandra långt ner i 
diagrammet längs komponent 2. Närheten mellan variablerna indikerar 
att de påverkas av liknande processer. Diagrammet visar att när 
parametrarna i den ”fysikaliska” gruppen har ökat har halterna mangan 
och magnesium minskat och vice versa.  

Vattnets organiska innehåll, beskrivet av COD-Mn varierar nästan inte 
alls längs komponent 2 och endast lite längs komponent 1. Således har 
vattnets organiska innehåll mycket lite samband med övriga parametrar. 

pH värdet återfinns i den första kvadranten. Diagrammet pekar på att 
sambandet med övriga parametrar är svagt.  
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Figur 36 PC- scores för PCA 1. Diagrammet visar provens värde när de projiceras på 
respektive komponent. Proven är numrerade kronologiskt så att prov 1 är det första 
och prov 43 det senaste. Undantagna den kronologiska ordningen är prov 11 och 13 
som båda är tagna den 6 augusti, och prov 14 och 15 som är tagna den 13 augusti. Prov 
nummer 1-10 korresponderar med juni-juli 2009, 11-21 med augusti-september 2009, 
22-29 med oktober-november 2009, 30-35 med december 2009-januari 2010 och 
nummer 36-43 med februari-mars 2010.   

 

I figur 36 kan skönjas ett mönster där äldre prov är ordnade mot nyare 
nerifrån och uppåt. Alltså indikeras en tidsmässig trend där de 
datapunkter som representerar äldre prov har lägre värden på 
komponent 2 än de senare. Vidare lutar det utdragna klustret något åt 
höger vilket indikerar en svag trend mot högre värden på komponent 1. 

I diagrammet avviker prov 30, 37, 38 och 43 kraftigt från de andra. 
Undersökningar av driftsituationen vid dessa provtagningstillfällen har 
inte givit några ledtrådar till varför de avviker så kraftigt.  

 

PCA 2 

För denna analys användes samtliga prov. Denna PCA görs i syfte att 
undersöka hur syresättning och uttag påverkar vattenkemin. Då extrema 
värden kan vara en följd av extrema driftsituationer är det motiverat att 
behålla även de avvikande värdena för denna analys. Dessutom har 
flöden i uttagsbrunnar och satellitbrunnar, syrenivå i injekterat vatten 
och sjönivå lagts till. Tabell 15 visar de parametrar som ingår i PCA 2. 

I kolumnen ”Cumulative % ” i tabell 16 kan utläsas att de två första 
komponenterna beskriver drygt 60 % av den totala variansen i den 
ursprungliga datauppsättningen. Alltså uppfylls kravet om att minst 60 % 
av den totala variansen ska täckas in om endast komponent 1 och 2 
används för tolkning. 
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Tabell 15 Beskrivande statistik för ingående variabler i PCA 2. 19 
variabler och 48 prov ingår. 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

Alk HCO3 55.15 7.544 47 

Färg vid 405 nm 7.02 2.480 47 

Hårdhet tyska grader 3.606 .3858 47 

Kalcium, Ca 20.57 2.420 47 

Kemisksyreförbrukn. 

COD-Mn 

3.455 .3781 47 

Konduktivitet 25°C 16.260 1.1393 47 

Magnesium, Mg 3.226 .2870 47 

Mangan, Mn .0747 .04333 47 

Turbiditet FNU .4328 .12848 47 

O2 Sekt2 8.573 .4493 47 

pHmedel 6.678 .1147 47 

Nivå Sommen 146.7609 .16437 47 

Flöde1 Udda 243.2885 102.01235 47 

Flöde 1 jämna 272.8216 102.15733 47 

Flöde2 Udda 279.5861 112.92077 47 

Flöde2 jämna 261.0968 93.40212 47 

P1utflode 1481.8796 1396.22412 47 

P2utflode 1280.8670 1292.51032 47 

P3utflode 1639.1506 1610.60158 47 

 
Tabell 16 PCA 2: Tabellen visar hur stor del av datasetets totala 
varians som kan förklaras av komponent 1 och 2. 

 

 

Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 

2 

6.538 34.410 34.410 

4.894 25.758 60.168 
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Figur 37 PC-Loadings för PCA 2. Diagrammet visar de olika variablernas vikt på 
komponent 1 respektive komponent 2. 

 

I figur 37 kan utläsas att komponent 1 framför allt beskriver flöden i 
syresättningsbrunnar och den kopplade syrehalten. I den andra änden av 
axeln finns sjönivån. Dessa parametrar har egentligen inget samband. 
Orsaken till den negativa korrelationen är att syresättningen gradvis 
ökades under perioden, samtidigt som sjönivån sjönk.  

Diagrammet pekar mot att det existerar ett svårförklarat svagt samband 
mellan att ökad syresättning ger ökad färg i utgående vatten. Komponent 
1 beskriver också till stor del manganhalten, som minskar när 
syresättningen ökar. Komponent 2 beskriver framför allt hårdhet, 
alkalinitet, kalcium och konduktivitet, men även magnesium och mangan 
påverkar.  

Diagrammet pekar mot att syresättningen endast har påverkan på 
halterna magnesium och mangan, de övriga kemiska parametrarna 
beskrivs till mycket liten del av komponent 1.  

Diagrammet antyder att högre flöde i uttagsbrunn P2 sammanfaller med 
högre värden för alkalinitetsgruppen medan förhållandet är det motsatta 
för P3. Det bör dock poängteras att detta inte betyder att P2 genererar 
ett vatten med högre alkalinitet än P3. Det är en indikation på att om ett 
prov tas från P2 en dag då P2 har haft ett stort flöde tenderar detta prov 
att ha högre alkalinitet än ett prov från P2 en dag då P2 har haft lågt 
flöde. 
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Figur 38 PC- scores för PCA 2. Diagrammet visar provens värde när de projiceras på 
respektive komponent. Proven är numrerade kronologiskt så att prov 1 är det första 
och prov 48 det senaste. Undantagna den kronologiska ordningen är prov 11, 12 och 
13 som alla är tagna den 6 augusti, och prov 14, 15 och 16 som är tagna den 13 
augusti. Prov nummer 2 är inte med i analysen. Prov nummer 1-10 korresponderar 
med juni-juli 2009, 11-23 med augusti-september 2009, 24-32 med oktober-november 
2009, 33-40 med december 2009-januari 2010 och nummer 41-48 med februari-mars 
2010.   

 

Även i figur 38 kan en tidsmässig trend skönjas, där äldre prover har 
lägre värden för komponent 1, och nyare prover har högre. En anledning 
till detta är att syresättningen ökades under perioden.  

En annan anledning kan vara att sjönivån sjönk under perioden. Prov 
nummer 12, 16, 31, 34 och 37 är de prov med avvikande värden som 
tidigare diskuterats. Prov nummer 16 härrör från P1 och de övriga fyra 
från P2. 

7.1.7. Linjär regression 

I tabell 17 kan resultaten av den linjära regressionen utläsas. Termen R2 
visar korrelationen mellan tiden och respektive variabels 
(hypotetiska)ökning. R2 =0 betyder att ingen korrelation finns och R2=1 
visar full korrelation. B är den beräknade linjens lutningskoeffecient. P är 
signinfikansnivån. Om P-värdet är mindre än 0,05 är sannolikheten att 
variabeln inte uppvisar någon trend mindre än 5 %. 

Resultaten av den linjära regressionen visar på grundval av P-värdet att 
konduktivitet och alkaliniteten till 95 % sannolikhet uppvisar en stigande 
trend mellan juni 2009 och mars 2010. För övriga parametrar kan inte 
nollhypotesen förkastas. 
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Tabell 17 Tabellen visar resultatet av linjär regression.  

  R
2
 B P 

Alkalinitet 0.088 0.120 0.048 

pH 0.071 0.000 0.077 

COD-Mn 0.041 0.000 0.184 

Hårdhet 0.023 0.000 0.316 

Konduktivitet 0.258 0.003 0.000 

7.2. Provtagningsserie 
I detta kapitel presenteras resultaten från de vattenprov som togs i 
sammanlagt 33 av brunnarna. Provtagningen skedde i två omgångar: den 
8 april och 4-5 maj.  

7.2.1. Sattelitbrunnar 

I figur 39 visas elektrisk konduktivitet och pH i sattelitbrunnar med 
ojämna nummer från 1 - 43. I flera prov uppmättes samma värden, därför 
syns färre än 22 punkter i diagrammet. Mätningarna gjordes på plats den 
5 maj. 
 

 

Figur 39 Skillnaden på pH-värde och elektrisk konduktivitet för vattnet i 
brunnsringens två sektioner. 

 

Tabell 18 Medelvärden för temperatur, pH och konduktivitet för 22 av 
sattelitbrunnarna. 

  Medelvärden för sattelitbrunnar 

  Temp [ºC] pH Kond. [mS/cm] 

Sektion 1 8.18 7.11 0.21 

Sektion 2 8.65 6.80 0.17 

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

7,2

0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25

p
H

Konduktivitet [mS/cm]

Sektion 1

Sektion 2



Marco Regazzoni TRITA LWR Degree Project 11:03 

 

54 

 

Figur 40 Jonbalans med ingående joner Ca2+, Mg2+, K+, Na+, 
HCO3 -, Cl2-, SO42-, NO3-. Från provtagning den 4-5 maj. 

 

7.2.2. Jonbalans 

Jonbalansen som presenteras i figur 40 visar en stor övervikt av anjoner. 
Halterna av jonerna K+, SO4

2-, NO3
- var under detektionsgränsen i flera 

av proven. För att kunna genomföra jonbalansen sattes dessa värden till 
halva detektionsgränsen. En bidragande orsak till de stora felen kan vara 
att vattnet i samtliga prov är jonsvagt vilket gör jonbalansen känsligare 
för mätfel och att joner som borde ingått i analysen exkluderats. 

7.2.3. Diagram från provtagning 

Figur 41-50: Dessa diagram visar resultaten från provtagning den 8 april 
och 4 maj 2010. Det bör anmärkas att proven från Sommen är tagna då 
is låg på sjön och kan inte ses som representativa för normalfallet. Vidare 
kan resultaten från S041012 ifrågasättas (se stycke 5.2). Se figur 21 för att 
lokalisera provtagningspunkterna.  
 

 

Figur 41 Alkalinitet, resultat från provtagning den 8 april och 4 maj 2010. 
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Figur 42 Hårdhet, resultat från provtagning den 8 april och 4 maj 2010. 

 

 
Figur 43 Elektrisk konduktivitet, resultat från provtagning den 8 april och 4 maj 2010. 

 

 
Figur 44 pH, resultat från provtagning den 8 april och 4 maj 2010. 
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Figur 45 Järnhalt, resultat från provtagning den 8 april och 4 maj 2010. 

 

 
Figur 46 Mangan, resultat från provtagning den 8 april och 4 maj 2010. 

 

 
Figur 47 Kemisk syreförbrukning COD-Mn, resultat från provtagning den 8 april och 
4 maj 2010. 
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Figur 48 Klorid,  resultat från provtagning den 8 april och 4 maj 2010. 

 

 
Figur 49 Sulfat, resultat från provtagning den 8 april och 4 maj 2010. 

 

 
Figur 50 Syrgashalt,  resultat från provtagning den 8 april och 4 maj 2010. 
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PCA 3 

I analysen användes inte proven från Sommen och S041012 eftersom de 
inte bedöms vara representativa för normalfallet. De parametrar för vilka 
flera prov hade halter under detektionsgränsen uteslöts i likhet med syre, 
järn och mangan. De sistnämnda parametrarna uteslöts eftersom de är 
mycket redoxkänsliga, vilket gör att resultatet av PC-analysen skulle bli 
svårtolkat på grund av syresättningen. I tabell 19 visas beskrivande 
statistik för de variabler som har använts. 

I kolumnen ”Cumulative % ” i tabell 20 kan utläsas att de två första 
komponenterna beskriver drygt 75 % av den totala variansen i den 
ursprungliga datauppsättningen. Alltså uppfylls kravet om att 60 % av 
den totala variansen ska täckas in om endast komponent 1 och 2 
används för tolkning. 

 

Tabell 19 PCA 3: Beskrivande statistik för i analysen ingående variabler. 
16  variabler och 9 prov ingår. 

  Mean Std. Deviation Analysis N 

Konduktivitet 25°C 14,5744 6,880534 9 

pH 25°C 7,31111 0,568868 9 

Alkalinitet, HCO3 54,6667 33,72684 9 

Ammoniumkväve, NH4-N 0,08278 0,16503 9 

Fluorid, F 0,48556 0,260438 9 

Aluminium, Al 0,12778 0,134794 9 

Kalcium, Ca 19,0667 11,88707 9 

Magnesium, Mg 2,07556 0,969731 9 

Natrium, Na 7,28889 2,317026 9 

Hårdhet tyska grader 3,12222 1,844436 9 

Klorid, Cl 8,44444 1,813223 9 
Kemisk syreförbrukn. 
COD-Mn 7,87778 12,1267 9 

Sulfat, SO4 8,88889 6,286582 9 

Turbiditet FNU 12,28 18,37553 9 

Färg vid 405 nm 28,8889 50,29773 9 

Temp. °C 7,72222 0,734469 9 

 
Tabell 20 PCA 3: Tabellen visar hur stor del av den normaliserade 
datauppsättningens totala varians som kan förklaras av komponent 
1 och 2. 

 
Initial Eigenvalues 

Component Total % of Variance Cumulative % 

1 7,813 48,83 48,83 

2 4,287 26,795 75,624 
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Figur 51 PC-Loadings för PCA 3. Diagrammet visar de olika variablernas vikt på 
respektive komponent. 

 
 

Komponent 1 beskriver de vittrings och jonbytesprocesser som sker 
under vattnets passage genom marklagren. Som väntat är alkalinitet, 
hårdhet, elektrisk konduktivitet, kalcium och magnesium nära 
sammanhängande. Dessa joner beskriver vittringsbrocesser och jonbyte. 

Även natrium- och fluoridhalterna är kopplade till mineralvittring. Det 
kan tänkas att deras placering i diagrammet beror på att vittringen av 
natrium och fluorid är mer pH beroende.   

Klorid och sulfat beskrivs också av komponent 1, men dessa joner är 
inte direkt kopplade till samma processer som de andra parametrarna i 
gruppen. Komponent 2 beskriver framför allt pH och vattnets organiska 
innehåll. 

Aluminiumhalten är direkt kopplad till pH halten eftersom lösligheten av 
organiskt bundet aluminium är starkt pH beroende. Färgtalet är kopplat 
till mängden humuspartiklar, dock inverkar även järnhalten på vattnets 
färg.  

Komponent 2 beskriver genom ammoniumkvävet även antropogen 
påverkan.    
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Figur 52 PC-scores för PCA 3. När provresultaten från respektive brunn projiceras på 
respektive komponent får de en inbördes placering som väl överensstämmer med dess 
verkliga lägen. Se figur 21 för lokalisering av provtagningspunkterna. 

 

Tabell 21 Vattenkemi för de tre typvattnen samt brunn 31. Observera att järn- och 
manganhalterna har lagts till. Tabellen fortsätter på nästa sida. 

  S0402 VIK 11 31 

Temperatur                    [°C] 8,1 7,3 8 7,8 

pH 
 

8,2 6,3 7,4 6,7 

Alkalinitet                      [mg/l HCO3] 41 14 110 40 

Konduktivitet                   [mS/m] 9,81 6,46 24,3 13,6 

Hårdhet                         [°dH] 1,5 1,4 5,8 2,9 

Kemisk syreförbrukning  [mg/l COD-Mn] 2,9 40 2,8 5 

Ammoniumkväve             [mg/l NH4-4] 0,48 0,01 0,02 <0.010 

Fluorid                            [mg/l Fl] 1 0,21 0,68 0,33 

Klorid                          [mg/l Cl] 6,7 5,8 9,8 10 

Sulfat                            [mg/l SO4] <2.0 2,8 13 11 

Natrium                          [mg/l Na] 8,2 3,9 11 6,8 

Kalcium                          [mg/l Ca] 7,5 7,8 36 17 

Magnesium                     [mg/l Mg]  2 1,4 3,4 2,2 

Kalium                           [mg/l K] 3 <2 <2 <2 

Aluminium                      [mg/l Al] 0,04 0,4 0,08 0,31 

Järn                                [mg/l Fe] 3,3 0,47 0,26 0,2 

Mangan                           [mg/l Mn] 0,06 0,32 0,2 0,04 

Turbiditet                       [FNU] 38 2,1 1,6 2,6 

Färg                              [mg/l Pt] <5 160 10 15 
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I sammanhanget är det intressant att karaktärisera de vatten som utgör 
hörnen av det inringade området i figur 52. Den kemiska 
sammansättningen av dessa vattenprov kan ses som typexempel. De 
övriga provens placering i diagrammet kan sättas i relation till dessa 
typvatten. Värden för dessa brunnar, samt för brunn 31, återfinns i tabell 
21.  Brunnarnas relativa placering i diagrammet överensstämmer ganska 
bra med deras verkliga lägen.  

8.  DISKUSSION  

Först diskuteras vattenkvalitetens utveckling under det första driftåret, 
sedan följer en diskussion om rumsliga variationer av vattenkvaliteten, 
och slutligen diskuteras hur det utgående vattnets kvalitet påverkas av 
driften av anläggningen. 

8.1. Tidsberoende trender och variationer av det utgående  vattnets 
sammansättning 

Tidsspannet är för kort och mätvärdena är för oregelbundna för att 
kunna göra säkra prognoser för vattenkvalitetens utveckling. Resultatet 
av regressionsanalysen bör inte övertolkas utan endast ses som ett sätt att 
kontrollera om undersökta data uppvisar trender i tiden. Genom att väga 
samman resultatet av regressionsanalysen, principalkomponent-
analyserna och studera linjediagrammen och driftdata kan däremot vissa 
mönster urskiljas för den studerade perioden.  

Proven i PCA 1 är tidsmässigt ordnade mot ett ökande PC2-värde se 
figur 36. Troligtvis beror detta på att manganhalten minskar, men ökande 
vattentemperatur kan också påverka. 

De automatiska dagsmätningarna tyder på att det kan existera en 
säsongsmässig variation av pH. Denna eventuella variation kan bero på 
att vårflodens och höstregnens höga flöden i regel sänker pH i ytvatten 
(Grip & Rodhe, 1988). Att pH är lägst i mars och september rimmar 
dock dåligt med uppehållstiden från sjö till uttag, men detta kan 
eventuellt vara resultat av fördröjningar i systemet.  

8.1.1. Alkalinitet, hårdhet och konduktivitet 

Under de första 6 månaderna från det att anläggningen körs igång i 
januari syns en tydlig ökning av framför allt konduktivitet, men även 
alkalintet och hårdhet. Ungefär när anläggningen körs igång planar dessa 
kurvor ut. Regressionsanalysen visar att alkaliniteten och konduktiviteten 
i det utgående vatten har en svagt ökande trend även från juni (se tabell 
17). Om så är fallet borde det även gälla hårdheten, som är intimt 
förknippad med nämnda parametrar.  

PCA 1 antyder också en liten ökning av alla dessa parametrar (se figurer 
37 och 38). En tänkbar förklaring till situationen kan vara att den kolsyra 
som produceras under den mikrobiella nedbrytningen av inducerat 
organiskt material snabbt löser upp de mer lättvittrade mineralerna i 
isälvsavlagringen. Med tiden uppstår en form av kemisk jämvikt och 
kurvorna planar ut.  

Det är okänt om alkalinitetet, hårdhet och konduktivitet även har ökat i 
satellitbrunnarna under driftsperioden. Det kan annars tänkas att den 
iakttagna minskningen av mangan i uttaget vatten kan bidra till en 
eventuell ökning av alkaliniteten då denna förbrukas vid oxidation av järn 
och mangan. 

8.1.2. Mangan, COD-Mn och syresättning 

Manganhalten i utgående vatten är under detektionsgränsen de två första 
månaderna. En markant ökning sker från början av mars fram till juni, då 
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kurvan vänder neråt. Kurvan vänder således ungefär vid driftstart. Den 
låga initiala halten kan möjligen förklaras av långtidsverkande 
spridningseffekter från de syresättningstest som utfördes i akviferen 
under år 2003. Om figurer 15-17 jämförs med figur 30 ses att 
syresättningen avbröts under mars 2009. Samtidigt började manganhalten 
öka drastiskt. Det är inte troligt att detta är ett sammanträffande, men 
samtidigt bör betänkas att ökningen av mangan sammanfaller med att 
anläggningen hade körts i tre månader, vilket skulle kunna vara 
uppehållstiden från sjö till uttag. När stora uttag började göras i januari 
2009 inducerades sjövatten rikt på organiskt material, vilket enligt 
hypotesen mobiliserade och löste manganoxider i grundvattnet. Detta 
gav således utslag i det utgående vattnets manganhalt först under mars 
månad.  

Det är odiskutabelt att syresättningen är viktig för avskiljningen, vilket 
kanske tydligast visas av det faktum att syrehalten i brunnsringen är runt 
9 mg/l och i uttagsbrunnarna runt 2 mg/l ( Blekic, 2010). Men det är 
oklart hur direkt sambandet mellan manganhalt och syresättning är. 
Troligtvis beror halten mangan av flera, samverkande och tidsberoende 
orsaker. Det faktum att syresättningen under april 2009 ökades samtidigt 
som även manganhalten ökade samt att syresättningen stegvis ökades 
från driftstart i juni fram till september samtidigt som manganhalten har 
minskat under hela perioden juni 2009 – mars 2010 styrker att det finns 
en relativt stor tröghet i systemet.  

Nedan följer några förslag på orsaker till manganhaltens utveckling: 

 Förutom den direkta effekten av att syrehalten i grundvattnet höjs till 
ett visst värde kan det vara så att syresättningen har en betydande 
långtidseffekt som är minst lika viktig. Syresättningen kan ha skapat en 
miljö som är gynnsam för de bakterier som är involverade i oxidation 
och fällning av löst mangan. Med tiden ökar populationen. Samtidigt kan 
en ökad mängd fällda manganhydroxider inom brunnsringen bidraga 
med fler ytor för ytterligare utfällning och aggregation.  

 Det är också rimligt att tro att manganhalten i utgående vatten 
sjunker tack vare de stora mängder vatten som pumpas ur 
grundvattenmagasinet sedan den nya vattentäkten togs i drift. Mängden 
löslig mangan i akviferen minskar helt enkelt eftersom stora utflöden tar 
det med sig.  

 Stora säsongsmässiga variationer för reducerande lösning av mangan 
har iakttagits i studier av inducerad infiltration. Maximal halt mangan i 
grundvattnet har inträffat under sommaren då halten halt organiskt 
material i ytvattnet är som störst (Frycklund, 1993). I Scoutvik borde 
dock det organiskt rika sommarvattnet nå uttagsbrunnarna med några 
månaders förskjutning, vilket inte stämmer med kurvans utseende (se 
figur 30).  

Halten COD-Mn i utgående vatten pendlar kring 3,5 mg/l och visar inga 
trender. Halten varierar relativt mycket vilket bland annat kan ha sin 
förklaring i fluktuerande halter organiskt material i Sommen. Halten 
COD-Mn i Sommen ligger i storleksordningen 7-8 mg/l (se tabell 7) 
vilket betyder att en minskning på över 50 % sker från ytvatten till uttag. 
Avskiljningen av organiskt material från sjö till uttag får med hänvisning 
till detta betraktas som god. 

8.1.3. Uppehållstid 

Det faktum att skillnaden mellan max- och mintemperaturen för det 
utgående vattnet endast är 2 ºC och att temperaturen aldrig överstiger 9,5 
ºC bekräftar att uppehållstiden sjö till uttag är relativt lång. 
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Temperaturkurvan visar att sjöns vattentemperatur tar runt fyra månader 
att fortplanta sig till uttagsbrunnarna, antaget att sjön är som varmast i 
augusti. Uppehållstiden bör då vara något kortare (se stycke 3.4), men 
Johansson (2009) beräknade en uppehållstid på endast 48 dygn. 
Temperaturmätningar runt brunnsringen visade att den östra sektionens 
vatten var varmare, vilket tyder på att vattnet i sektion 1 har kortare 
uppehållstid än vattnet i sektion 2 eftersom provet togs i maj och sjön 
var isbelagd en bit in i april. Vattnet i sektion 2 har alltså haft längre tid 
att värmas i marken. Detta är fullt logiskt eftersom sektion 1 är närmare 
sjön än sektion 2, men det kan också bero på att sektion 2 påverkas av 
vatten med annat ursprung än sjön. 

8.2. Rumsliga variationer av grundvattnets sammansättning 
En tydlig skillnad på sammansättningen av vattnet i de två sektionerna 
kan utläsas i figur 39. Detta tyder på att grundvatten med något olika 
karaktär flödar mot brunnsringen från olika håll. 

Syresättningen utförs så att vatten från en sektion pumpas upp, blandas i 
syresättningstanken och sedan injekteras i samma sektion. Således 
utjämnas vattenkvaliteten sektionsvis och det är därför omöjligt att exakt 
bestämma ursprunget av de olika vattnen på grundval av ovan refererade 
mätning.  

Isälvsavlagringen är mäktigast på den nordöstra delen av udden. 
Mäktigheten avtar sedan snabbt mot sydväst. Detta gör att 
satellitbrunnarna i den västra sektion 2 har ett lägre medeldjup, en faktor 
som kan tänkas påverka grundvattnets sammansättning. Slutsatsen dras 
att vattnet inte har en homogen sammansättning i hela akviferen och att 
ett varmare vatten med lågt pH och konduktivitet strömmar mot 
brunnsringen i en riktning som har en ostlig komponent.  

Som tidigare nämnts når bl a avrinnande dagvatten viken via en ledning. 
Flödet kan, beroende på nederbördsförhållande variera kraftigt. Ett 
rimligt antagande är att även sammansättningen på detta vatten varierar 
kraftigt. Tidvis är flödet från röret ganska stort och detta tillflöde kan 
vara en faktor som påverkar kvaliteten på utgående vatten från 
anläggningen.   

8.2.1. Alkalinitet, hårdhet och konduktivitet  

I överenstämmelse med tidigare iakttagelser är variationerna av 
alkalinitet, hårdhet och elektrisk konduktivitet mycket lika (41-43). För 
sattelitbrunnarna existerar en skillnad mellan brunn 31 (lägre värden) och 
brunn 11 (högre värden). Brunn 22 och brunn 44 har värden som ligger 
däremellan. Förklaringen till detta är troligen att brunn 22 och brunn 44, 
liksom brunn 1 och 23 används för injektering av vatten som pumpas 
från den andra sektionen (se avsitt 4.2.3).  

Skillnaden mellan brunn 11 och 31 överensstämmer med tidigare 
iakttagelser gjorda av Samuelsson (2009) som uppmätte högre alkalinitet i 
sektion 1 än i sektion 2 (se tabell 8). Skillnaden är dock betydligt större i 
den aktuella provserien. Samuelssons mätningar visade ett medelvärde av 
runt 100 mg/l i sektion 1 och runt 80 mg/l i sektion 2. 

Den stora skillnaden mellan alkaliniteten som Samuelsson (2009) 
uppmätte i juni-juli 2009 och det prov som togs 8 april 2010 bedöms 
vara resultat av tidsmässiga fluktuationer, även om fel i analysen inte kan 
uteslutas. Oavsett denna diskrepans verkar det mycket troligt vara så att 
den västra sidan av brunnsringen påverkas av ett vatten med betydligt 
lägre alkalinitet än den östra. Mätningarna i S0401, S0402, S040622 och i 
viken, vilka alla har lägre halter alkalinitet, hårdhet och konduktivitet än i 
brunnsringen styrker den teorin. 
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Alkaliniteten är betydligt högre i brunn 44, 22 och 11 (80-100 mg/l) än i 
uttagsbrunnarna. Samuelsson uppmätte en alkaliniteten på runt 55 mg/ l 
för utgående vatten, precis som medelvärdet för driftsperioden. Det är 
svårförklarligt att så pass mycket alkalinitet (runt 40 mg/l) skulle 
förbrukas under de tre dygn som vattnet flödar mellan brunnsring och 
uttagsbrunn. Oxidation av järn och mangan och jonbyte mellan 
baskatjoner och vätejoner på negativt laddade mineral och organiska 
partiklar är troligen bidragande till alkalinitetsförbrukningen, men 
storleken på minskningen tyder på att det sannolikt finns fler 
bakomliggande orsaker.  

Samuelsson (2009) lägger fram en teori om att den mängd kolsyra som 
bildas inom syresättningszonen vid nedbrytning av organiskt material är 
så hög att den förbrukar den lösta vätekarbonaten och på så sätt sänker 
alkalinitet och pH då det innanför syresättningszonen inte finns tid att 
lösa ut buffrande kalk.  

En något långsökt, men samtidigt enkel förklaring kunde vara att de 
mätningar som Samuelsson gjorde i brunnsringen inte är representativa 
för normalfallet och att alkaliniteten i sektion 2 i regel är lägre än 55 
mg/l, vilket är helt i enlighet med att provet från 8 april 2010 visade en 
alkalinitet på 40 mg/l i brunn 31. Den utgående alkaliniteten är då helt 
enkelt ett resultat av blandning av vatten från sektion 1 och 2.  

En hypotes som kunde förklara minskningen för det mer troliga fall att 
alkaliniteten i sektion 2 i regel verkligen är runt 80 mg/l är att ett vatten 
med mycket låg alkalinitet tränger in i brunnsringen västerifrån utan att 
tas upp till syresättning. Detta kan eventuellt bero på att syresättningen 
sker samtidigt som uttaget, vilket kan tänkas leda till att det syresatta 
vatten som injekteras breder ut sig i ellipser som inte har största 
utbredning tangentiellt utan radiellt. Effekten blir då att det finns 
korridorer mellan sattelitbrunnarna där vatten kan strömma in utan att 
blandas i syresättningstanken. Det bör anmärkas att satellitbrunn 32 har 
varit ur funktion sedan 27 september 2009, och kring den brunnen kan 
antas att det då öppnar sig då en icke syresatt korridor.  

Det är anmärkningsvärt att alkaliniteten i S041012 och S010000 är så 
pass höga. S041012 ligger inom brunnsringen cirka 5 m från uttagsbrunn 
P1. Den uppmätta halten är dubbelt så hög i S041012 som medelvärdet 
för P1, vilket är mycket svårförklarligt. Även hårdheten och 
konduktiviteten är avsevärt högre i S041012 än i P1. Att dessa 
parametrar skulle förbrukas så mycket på den korta sträckan är otroligt. 
Medelvärdet är beräknat på värden från juni 2009 till mars 2010 och 
provet är taget 4 maj, men det är inte troligt att grundvattnets 
sammansättning skulle ha förändrats så mycket på den tiden.  

Troligtvis är uppmätta värden från S041012 inte representativa för 
grundvattnet i den närmaste omgivningen. Det kan bero på att vattnet i 
röret inte omsattes trots pumpning. En annan tänkbar orsak kan vara att 
provet är taget från vatten som pumpades från botten av röret, 46,5 m 
under markytan medan P1 tar in vatten från grundvattenytan ner till 30 
m. Även om inga vertikala variationer av grundvattnets sammansättning 
har iakttagits under provpumpning så kan det vara så att vatten som 
stryker längs akviferens botten påverkas av det underliggande lerlagret.  

Alkalinitet, hårdhet och konduktivitet från sjön till uttag ökar i 
samstämmighet att vittrings- och jonbytesprocesser i regel sker då 
ytvatten rikt på organiskt material induceras i strandsediment (se stycke 
3.9).  
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Dock måste den tiofaldiga ökningen som uppmätts mellan sjö och 
S010000 som ligger ungefär 10 meter från strandkanten ses som 
osannolik. Sjövattenprovet togs 8 april när sjön var islagd medan provet i 
S010000 togs en månad senare då isen hade avsmält och stora 
förändringar i ytvattnets sammansättning kan ha skett. 

Om alkaliniteten i sjön i stället antas vara runt 40 mg/l (se tabell 2 och 7) 
är ökningen fortfarande anmärkningsvärd, men inte orimlig.  

8.2.2. pH 

I S0401 och S0402 som ligger väster om brunnsringen uppmättes höga 
pH-värden (se figurer 21 och 44). Trots detta är pH i den västra delen av 
brunnsringen (sektion 2) lägre än i den östra delen. Detta kan tänkas 
bero på att stora mängder vatten med lågt pH induceras från viken vilket 
sänker pH i hela ringen. Sektion 2 ligger mest exponerad för denna 
tillströmning som, om hypotesen är riktig, är så stor att den helt tar ut 
bidraget från det från väster strömmande vattnet med högt pH. 

8.2.3. Järn och mangan 

Sommens vatten har mycket låga halter järn och mangan medan 
vikvattnet har relativt höga halter. Det kan tänkas att metallerna härrör 
från det från väster avrinnande vatten som leds till viken.  

De förhöjda halterna järn och mangan i brunn S010000 och brunn 11 
indikerar att en reducerande zon sträcker sig från strandens absoluta 
närhet hela vägen till brunnsringen. Järnhalten i brunn 11 skiljer sig inte 
lika mycket från övriga satellitbrunnar som manganhalten gör, detta är i 
samstämmighet med att järn lättare oxideras än mangan. Det faktum att 
brunn 22 och 44 har lägre järnhalter än både 31 och 11 är något märkligt, 
men skillnaden är liten och förhållandet kan eventuellt kan bero på 
tillfälliga eller lokala redoxförhållanden.  

Samma antagande kan göras för att förklara de höga järnhalterna i S0401 
och S0402. En alternativ, och kanske bättre förklaring är att vattnet i de 
sistnämnda brunnarna är påverkade av rörmaterialet. Det faktum att 
järnhalterna är mer förhöjda än manganhalterna i dessa prov stödjer den 
teorin. Både järn- och managnhalterna i S041012 är märkligt höga och 
bör inte vara representativa för grundvattnet som omger brunnen med 
tanke på att järnhalten i P1 är <0,05 mg/l och manganhalten i P1 är runt 
0,05 mg/l.  

8.2.4. PCA 3 

I detta stycke diskuteras resultaten som presenteras i figurer 51 och 52 
samt tabell 21. Ett typvatten är provet från brunn 11, som framför allt 
beskrivs av komponent 1. Det är ett vatten som har genomgått 
omvandling från ytvatten till grundvatten. Det organiska materialet från 
sjön har brutits ner med ökad alkalinitet och hårdhet som resultat. 
Halterna klorid och sulfat i brunn 11 överensstämmer med mätningar av 
sjövattnet (se tabell 9).  

Vattnet från viken har inte oväntat ett mycket stort organiskt innehåll, 
vilket är kopplat till det höga färgtalet. Det karaktäriseras också av en 
mycket låg jonstyrka, alkalinitet, hårdhet och pH. Den låga sulfathalten 
kan tänkas bero av att sulfatet reducerats i en syrefri miljö. 

Brunn S0402 innehåller ett tredje typvatten vatten som framför allt 
skiljer ut sig med sitt höga pH. Det har även förhöjda halter 
ammoniumkväve vilket är en indikation på antropogen påverkan då 
mineraljorden i området varken är basisk eller näringsrik. En källa kan 
vara gödsling och pH justerande åtgärder inom skogsbruk. En annan 
tänkbar orsak kan vara enskilda avlopp. 
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Jämfört med vattnet i brunn 11 har prov 31 betydligt mer karaktär av 
vikvattnet och i viss mån vattnet från S0402. Närliggande brunn S040622 
är inte på samma sätt påverkad av syresättningen och uppvisar ännu 
större likheter med dessa vatten.  

Proven från brunn 22 och 44 är blandvatten som har ungefär lika mycket 
karaktären av vattnet från brunn 11 som av vattnet från brunn 31. Detta 
överensstämmer med det faktum att vatten från båda sektionerna 
injekteras i dessa brunnar.  

Placeringen i diagrammet för brunn S010000 kan förklaras av att det 
vattnet har haft så pass kort uppehållstid i akviferen att det inte har 
hunnit utveckla lika mycket av den grundvattenkaraktär med ökad 
alkalinitet och hårdhet som vattnet i brunn 11 har.  

Det är svårt att bestämma hur det exakta blandningsförhållandet av dessa 
tre typvatten är i sektion 1 respektive sektion 2, men troligen har vattnet 
från viken och isälvsavlagringens förlängning söder om udden större 
påverkan på vattenkvaliteten än vattnet som kommer från markerna 
väster om brunnsringen. Detta med tanke på att pH i den västra 
sektionen är lägre än i den östra.  

Resultatet av PCA 3 tyder på  att utgående råvatten innehåller betydligt 
större andel av dessa vatten än de cirka 5 % som tidigare har antagits. 
Det är anmärkningsvärt att sammansättningen av vattnet i brunn 31 har 
så pass stora likheter med provet från viken, som ju är ett ytvattenprov. 
Detta kan bero på hydrauliska betingelser såsom förhållandevis stora 
vertikala flöden och korta uppehållstider från viken till brunnsringen. 

Vidare kan konstateras att vattnets sammansättning inte förändras 
avsevärt från brunn S010000 till brunnsringen.  

8.3. Samband mellan drift av uttagsbrunnar  och det utgående 
vattnets sammansättning 

Det framstår som tydligt att vatten med olika sammansättning 
produceras ur de olika uttagsbrunnarna. Detta måste ses som 
anmärkningsvärt med tanke på att de endast ligger cirka 5 meter från 
varandra.  

Antaget att allt vatten som strömmar mot brunnsringen tas upp till 
syresättning och injekteras sektionsvis förminskas antalet möjliga 
ursprung av vattnet i uttagsbrunnarna till att vara olika kombinationer av 
vatten från sektion 1 och sektion 2. Då måste det rimligen vara så att P2, 
som är lokaliserad väster om cirkelns centrumpunkt, tar upp mer vatten 
från den västra sektion 2. P3 ligger några meter nordost om centrum och 
bör påverkas mer av vatten från sektion 1. P1 ligger söder och något 
väster om cirkelns brännpunkt varför den bedöms ta upp mer vatten 
från södra delen av ringen, och ungefär lika mycket från de båda 
sektionerna. 

De avvikande värden för alkalinitet, hårdhet, konduktivitet och pH som 
noterats kommer framför allt från P2, vilket ger utslag i lägre 
medelvärden för nämnda parametrar i brunnen. Förhållandet blir än 
tydligare när de automatiskt genererade mätserierna för pH och 
temperatur jämförs med driftdata under januari och februari. pH är då 
konsekvent 0,1 enhet lägre de datum P2 är den brunn som körs mest (se 
stycken 7.1., 7.1.2 och 7.1.4). De datum P1och P3 körs mest är 
skillnaden i pH obetydlig. 

Temperaturkurvan visar en liknande variation. Men här utmärker sig 
istället de datum P3 körs mest. Dessa dagar genereras en temperatur som 
är cirka 0,2 °C lägre. De dagar P1 och P2 körs mest har samma 
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temperatur. Temperaturskillnaderna antyder givetvis på att vatten med 
olika lång uppehållstid tas upp av brunnar P1/P2 respektive P3. Detta är 
logiskt med tanke på att P2 är placerad nära sektion 2. Det svårt att 
uppskatta i hur stor grad uppehållstiden påverkar utgående vattens 
sammansättning jämfört med vilket ursprung det har. 

En lösning på problemet med varierande pH kunde tänkas vara att 
endast köra en av uttagsbrunnarna, vilket också gjordes under december 
2009. Försöket fick dock inte önskvärd effekt. Temperaturen sjönk till 
en någorlunda stabil nivå, men pH sjönk drastiskt den förstaveckan för 
att sedan vända uppåt.  

Det verkar som att de hydrauliska förändringar i form av nya 
strömningsvägar och avsänkning som sker när uttagspump byts påverkar 
vattenkvaliteten i oväntat hög grad. Noteringar om driftsituationen kring 
flera av de datum som uppvisar extrema värden styrker det, även om 
kopplingen inte är entydig.  

Möjligen initieras pH-förändrande processer kopplade till markens 
koldioxidtryck när markluften tränger in i de dränerade porerna. Detta 
kombinerat med att vatten från olika delar av brunnsringen tas upp 
beroende på vilken uttagspump som körs, fördröjningar i systemet samt 
naturliga tidsberoende variationer av vattnets sammansättning gör det 
mycket komplicerat att göra en modell för hur vattnets kemiska 
sammansättning beror av driften. Dessutom påverkas koldioxidens 
löslighet direkt av partialtrycket, vilket gör att kolsyra lättare bildas vid 
högt tryck med pH sänkning som resultat. En mer ingående 
undersökning av dessa processer är utanför ramen för detta arbete.  

9.  SLUTSATSER  

En ökning av alkalinitet, hårdhet och konduktivitet i utgående råvatten 
har skett sedan januari 2009. Bedömningen görs att en form av 
jämviktstillstånd är nära att uppnås och att ytterligare höjning av hårdhet 
och alkalinitet inte är att förvänta. Litteraturen visar för övrigt exempel 
på att ökad mängd Ca2+ främjar utfällning av mangan, vilket implikerar 
att en högre hårdhet skulle vara positivt i sammanhanget.    

Järn- och manganhalten är förhållandevis hög i flera rör utanför 
syresättningsringen samt i viken. Metallerna är mycket känsliga för 
redoxförhållandet, vilket kan variera i tiden. Detta gör det komplicerat att 
ge en rättvisande beskrivning av halterna järn(II) och mangan (II) i 
grundvattnet i området. 

Järnet avskiljs i princip helt genom syresättningen medan manganhalten i 
utgående vatten steg de första 6 månaderna innan den dalade. Slutsatsen 
dras att orsaken till detta är att syresättningen ger en långtidseffekt i 
kombination med att manganhalten i marken minskar. Manganhalten har 
i många av proven överskridit Livsmedelsverkets gränsvärde på 0,05 
mg/l men mycket talar för att den sjunkande trenden kommer att bestå. 
Det är inte otroligt att syresättningen inom en överskådlig framtid kan 
minskas utan att varken järn- eller manganhalterna ökar. Dock pendlar 
den kraftigt på ett oförutsägbart sätt, vilket är problematiskt. 

Halterna organiskt material mätt som COD-Mn fluktuerar i utgående 
råvatten men håller sig i stort strax under gränsvärdet och ingen trend åt 
något håll kan skönjas. Avskiljningen av organiskt material betraktas som 
god då halten COD-Mn halveras från sjö till brunnsring. Så länge inte 
humushalterna i Sommen ökar drastiskt bedöms risken att halten COD-
Mn ökar väsentligt som liten.  
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Vatten av olika karaktär flödar mot brunnsringen vilket påverkar 
kvaliteten på utgående vatten. Den avgjort största mängden vatten i 
grundvattenmagasinet är sjövatten som induceras från sommen in i 
isälvsavlagringen, men andelen vatten som ej inducerats direkt österifrån 
in i uddens sediment är troligen väsentligt högre än de 5 % som tidigare 
antagits.  

Från isälvsavlagringens förlängning i söder kommer ett vatten som kan 
vara påverkat av den höga halten organiskt material i viken söder om 
udden och det från väster avrinnande vatten som leds till viken.  

Från väster flödar ett vatten som kan vara påverkat av antropogen 
aktivitet som skogsbruk eller enskilda avlopp.  

Troligen påverkas den utgående vattenkvaliteten märkbart av vikvattnet 
medan påverkan från det västra vattnet är mer marginell.  

Skillnaden i temperatur visar att vattnet i sektion 2 har längre 
uppehållstid.  

De olika uttagsbrunnarna producerar vatten med något olika kvalitet. 
Skillnaden är inte stor men konsekvent. P2 ger ett vatten med lägre pH 
medan P1 och P3 ger ett vatten med högre pH. Skillnaden är ungefär 0,1 
enheter. Den ojämna kvaliteten är svår att handskas med eftersom 
doserna pH-höjande medel hela tiden måste anpassas till dessa 
fluktuationer. Ett försök att endast köra P3 under en dryg månad 
resulterade dock inte i att pH-värdet höll sig på en jämn högre nivå. pH-
värdets fluktuation är ett resultat av flera olika faktorer. Syresättning och 
luftning, naturliga säsongsmässigavariationer, förändrade flödesvägar när 
uttagsbrunnar och satellitbrunnar växlas och avsänkning kring 
uttagsbrunnarna är alla faktorer som kan påverka. Det kan inte uteslutas 
att vatten tränger in till uttagsbrunnarna utan att tas upp till syresättning. 

10.  REKOMMENDATIONER  

En tänkbar åtgärd som kan ge flera positiva resultat är att höja pH i det 
vatten som injekteras i syresättningsbrunnarna. Dels är ett högre pH 
generallt en positiv faktor för utfällning av mangan, dels kan det vara 
möjligt att de fluktuationer i pH som existerar kan utjämnas genom att 
dosera olika mängd pH-höjande kemikalier i sektion 1 och sektion 2, 
alternativt endast i sektion 2. Till exempel kan natriumhydroxid (NaOH) 
användas. För att tillsätta olika doser i de olika sektionerna kan 
förslagsvis doseringen ske genom att ejektorer ansluts till utgående 
ledningar från syresättningen. 

Det kan även vara tänkbart att en utjämnande effekt kan uppstå om 
uttagsbrunnarna dagligen körs lika mycket, och i kortare intervaller. 
Exempelvis kan pumparna köras två timmar åt gången. 

I samband med pH-höjande åtgärder kan det vara intressant att 
undersöka hur detta påverkar bakteriepopulationen inom brunnsringen. 

För att minska det negativa inflytandet av vikvattnet kan en tänkbar 
åtgärd vara att skapa en viss omsättning och utflöde till sjön genom att 
kontinuerligt pumpa in sjövatten till viken.  

Det är möjligt att börvärdet för syresättningen inom det närmaste året 
kan minskas. Detta bör kunna göras när manganhalten i utgående vatten 
ligger en bit under 0,05 mg/l under en längre tid. Det kan vara bra att 
kontinuerlig mäta syrehalten i det urgående vattnet för att övervaka 
syreåtgångenen inom brunnsringen. Förslagsvis kan detta göras de dagar 
provtagning görs, det vill säga ungefär en gång i veckan. 

Regelbundna mätningar av syrehalten i de tre uttagsbrunnarna skulle 
avslöja något om huruvida redoxförhållandena varierar inom 
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brunnsringen. Det ger också en bra uppfattning av hur syreåtgången från 
brunnsring till uttagsbrunnar varierar i tiden och om det finns marginal 
för att minska syresättningen. 
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BILAGOR  

Bilaga 1: Beräkningsunderlag och ekvationer för 
brunnskonfiguration 

Tabell 22 Tabellen visar ingående parametrar och dimensionerande värden för 
beräkning av brunnsgruppens geometri.  

 
 

Risken för igensättning av akvifärmaterialet under en 
tusenårsperiod  

              
           

  
   

där Rmin = största radie på brunnsgruppen som skulle kunna innebära 
risk för igensättning, [m]  

Uppehållstid inom brunnsgruppen    

  
     

  
 

där T = uppehållstid inom brunnsgruppen, [dygn].  

Syresättningsradie 

 Den syresatta vattenvolymen runt varje sattelitbrunn har i detta fall 
definierats som 

               
 

 
     

där Rsyre = radien runt en infiltrerande brunn som blir syresatt under 
syresättning 

Radiell hastighet vid sattelitbrunnarna 

     
  

     
 

där vr=radiell hastighet, [m/h] 

Tangentiell hastighet vid syresättningsbrunnarna 

     
  

 
 
       

 

där  vt=tangentiell hastighet vid ytterkant av syresättningszon, [m/h] 
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II 

 

Bilaga 2: Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten 
 

 Tabell 23 Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvatten 

  Utgående dricksvatten 
Dricksvatten hos 

användaren 
Riktvärde 

enligt WHO 

  
Tjänligt med 
anmärkning Otjänligt 

Tjänligt med 
anmärkning Otjänligt   

Alkalinitet, HCO3* 30 mg/l         

Ammonium, NH4     0,50 mg/l     

Färg 15 mg/l Pt   30 mg/l Pt     

Järn, Fe 0,10 mg/l   0,20 mg/l     

Kalcium, Ca      100 mg/l     

Klorid     100 mg/l     

Konduktivitet     250 mS/m     

Koppar     0,2 mg/l 2,0 mg/l   

Magnesium     30 mg/l     

Mangan 0,050 mg/l       0,4 mg/l 

Natrium     100 mg/l     

Nitrat     20 mg/l 50 mg/l   

Nitrit 0,10 mg/l     
0,50 
mg/l   

Oxiderbarhet, 
COD-Mn     4 mg/l (O2)     

pH   >10,5 <7,5 >9,0 >10,5   

Sulfat     100 mg/l     

Temperatur 20 °C         

Turbiditet 0,5 FNU   1,5 FNU     
 

*från  

http://www.swedishepa.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Bedomningsgrunder-for-
miljokvalitet/Grundvatten/Alkalinitet-och-forsurningspaverkan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swedishepa.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Bedomningsgrunder-for-miljokvalitet/Grundvatten/Alkalinitet-och-forsurningspaverkan/
http://www.swedishepa.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Bedomningsgrunder-for-miljokvalitet/Grundvatten/Alkalinitet-och-forsurningspaverkan/


Inducerad infiltration och Vyredox –Studie av Tranås nya vattentäkt 

 

III 

 

Bilaga 3: Nederbörd och sjövattenstånd 
 

 
Figur 53 Nederbörd i Tranås 2009. Från SMHI 

 
 

 

 
Figur 54 Sjönivå Sommen. Diagrammet är genererat av de automatiska mätningar av 
sjövattenståndet som kontinuerligt görs. Det bör betonas att den registrerade nivån 
troligen inte stämmer exakt med verkligheten då nivåmätaren inte var kalibrerad. 
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