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ABSTRACT

Groundwater is an important source of fresh water on earth. A source that is also af-

fected by climate change. Climate change is expected to influence both the groundwater

quality and the groundwater level, where elevated levels of iron and manganese in the

groundwater are to be expected. In Sweden guideline values are set for iron and manga-

nese in drinking water, which means that waterworks that use groundwater as raw water

must treat the water when the guidline values are exceeded. A common treatment step

to remove iron and manganese is abiotic oxidation with a chemical oxidant. A relatively

new method is biological oxidation where microorganisms oxidize the metals. Biological

oxidation has proven to be a faster process than chemical oxidation and better adapted

to variations in raw water quality. In this work the possibility of biological oxidation of

iron and manganese at smaller groundwater plants with day-to-day production breaks

has been studied. The study also concern how seasonal variations in raw water quality

might affect the oxidation ability of the microorganisms. During the study a pilot filter

for biological oxidation was constructed where the efficiency of the filter and the raw

water quality was measured during a one-year test. After a short start-up time for iron

oxidation the pilot filter reduced iron in the raw water up to 92 % and after a longer

start-up time for manganese oxidation the pilot filter reduced manganese from the raw

water up to 97 % during the rest of the test period. The results show that biological ox-

idation is possible at smaller groundwater plants despite production breaks. The results

also show that biological oxidation is not affected by the vaiations i raw water quality

that was measured during the test period. Furthermore, the results show that biological

oxidation is equally efficient as the chemical oxidation, at the investigated groundwater

plant, in terms of removing iron and even more efficient in terms of removing manganese.

In addition the biological oxidation do not require pH adjustment or addition of any

chemicals. The results indicate that biological oxidation of iron and manganese is a more

favorable alternative to chemical oxidation in smaller groundwater plants on the impact

of climate change on raw water quality.
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SAMMANFATTNING

Grundvatten är en viktig källa till färskvatten p̊a jorden. En källa som även p̊averkas av

klimatförändringar. Klimatförändrigarna förväntas p̊averka b̊ade grundvattnets kvalitet

och niv̊a i marken där förhöjda halter av järn och mangan i grundvattnet är att vänta. I

Sverige ställs det krav p̊a halterna järn och mangan i dricksvatten vilket medför att vat-

tenverk som nyttjar grundvatten, med för höga halter av järn och mangan, som r̊avatten

måste avskilja metallerna ur vattnet. Ett vanligt reningssteg i vattenverk för att avskilja

järn och mangan är kemisk avskiljning med ett kemiskt oxidationsmedel. En relativt ny

metod är biologisk avskiljning där mikroorganismer via sin metabolism oxiderar metaller-

na. Biologisk avskiljning har visat sig vara en snabbare process än kemisk och dessutom

bättre anpassad till variationer r̊avattenkvalitet. Det här arbetet undersöker möjligheten

till biologisk avskiljning vid mindre grundvattenverk med dygnsvisa beredninguppeh̊all

samt hur årstidsvariationer i r̊avattenkvalitet kan p̊averka mikroorganismernas oxida-

tionsförmåga. I arbetet konstruerades ett pilotfilter för biologisk avskiljning där filtrets

reningsgrad och r̊avattnets kvalitetsvariationer uppmättes under ett år. Efter en kort

uppstartstid l̊ag reningsgraden för järnoxidation p̊a 92 % och efter en längre uppstartstid

l̊ag reningsgraden för manganoxidation p̊a 97 % under resterande försökstid. Resultaten

visar att biologisk avskiljning är möjlig vid mindre grundvattenverk trots berednings-

uppeh̊all. Resultaten visar även att biologisk avskiljning inte p̊averkas av de uppmätta

variationerna i r̊avattenkvalitet under försöksperioden. Vidare visar resultaten att bi-

ologisk avskiljning är likvärdig den kemiska, i det undersökta grundvattenverket, vad

gäller att avskilja järn och effektivare vad gäller mangan. Till skillnad fr̊an kemisk av-

skiljning kräver den biologiska avskiljningen dessutom ingen pH justering eller tillsats

av kemikalier. Resultaten tyder p̊a att biologisk avskiljning av järn och mangan är ett

fördelaktigt alternativ till kemisk avskiljning i mindre grundvattenverk vid inverkan av

klimatförändringar p̊a r̊avattenkvaliteten.
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ORDFÖRKLARING

Akvifär Geologisk formation som kan lagra och transportera användbara

mängder vatten

Konsoliderad Material som förstenats till berg

Permeabilitet Ett materials förmåga att släppa igenom vatten

Perkolation Djupinträngning av markvatten till grundvatten

Grundvatten Vatten som härstammar fr̊an mark och berggrund

Ytvatten Vatten som härstammar fr̊an sjöar och vattendrag

Grundvattenyta Den niv̊a i marken där alla porer är fyllda med vatten

Vattentäkt Vatten fr̊an vattenreservoar som nyttjas i vattenförsörjning

R̊avatten Till ett dricksvattenverk inkommande vatten fr̊an vattentäkten

Beredning Samlingsnamn för den/de process/-er som renar vatten i ett

vattenverk

Dricksvatten Fr̊an ett vattenverk utg̊aende vatten till konsument

Turbiditet Vattnets grumlighet

Ympning Tillsats av mikroorganismer fr̊an annan källa för initiering av

process

Biohud Ett hölje producerat av mikroorganismer för kolonin att leva p̊a
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KAPITEL 1

Introduktion

Sveriges meterologiska institut registrerade en rad olika extrema väderhändelser i Sverige

under 2018. Året inleddes med ovanligt stora snödjup och lägre temperaturer än normalt.

Kylan växlade sedan till varmare temperaturer under v̊aren än vad som är vanligt för

årstiden. Den höga temperaturen medförde vattenst̊and över det normala i flera vatten-

drag till följd av en snabb avsmältning av de stora snömängderna. En ovanligt varm

sommar följde sedan och flera tropiska nätter registrerades i landet. Värmen medförde

även torka p̊a många h̊all i landet med utebliven nederbörd (SMHI, 2018).

S̊adana extrema skiftningar i temperatur och nederbörd kan p̊averka vattenkvaliteten i

grundvattenreservoarer som nyttjas vid framställning av dricksvatten i samhället (Ojala

m. fl., 2007). När längre perioder av torka r̊ader kommer en koncentrering av ämnen i

grundvattnet att ske medan det vid extrema skyfall kan ske en utspädning (Aastrup

m. fl., 2012). Den p̊averkan klimatförändringar kan innebära p̊a grundvattenkvaliteten

kan s̊aledes leda till stora utmaningar för system i samhället som nyttjar grundvatten

som ett r̊avatten vid dricksvattenberedning (Naumann m. fl., 2018).

Rent dricksvatten är en vital naturresurs för människan (Oki och Shinjiro, 2006) och

i Sverige klassas dricksvatten som ett livsmedel. Livsmedelsverket ställer därför vissa

krav vad gäller hantering av och kvalitet p̊a dricksvatten fr̊an anläggningar för dricksvat-

tenförsörjning, b̊ade i kommersiell eller offentlig verksamhet. Halten av järn och mangan

i dricksvatten är exempel p̊a parametrar som regleras av kvalitetskraven (LMV, 2015).

Det vanligaste sättet i Sverige att avskilja järn och mangan i dricksvatten är med

s̊a kallad kemisk oxidation där kemikalien kaliumpermanganat ofta används som oxida-

tionsmedel. Kemikalien är dock känslig för variationer i r̊avattenkvalitet och kräver därför

noggran dosering (Lidström, 2013). Kaliumpermanganat är även skadligt för miljön, spe-

ciellt för vattenlevande organismer (Hobbs m. fl., 2006), och kan irritera b̊ade ögon och

hud hos människan (Bretherick m. fl., 2007). En mindre kemikaliekrävande avskiljning av

järn och mangan är biologisk oxidation med mikroorganismer, vilken visat sig vara ett

bra alternativ när den kemiska reningen inte fungerar optimalt (Mouchet, 1992).

Biologisk avskiljning av järn och mangan är en relativt ny teknik inom konventionell
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2 Introduktion

beredning av dricksvatten (Johansson, 2010). Tekniken tillämpas bland annat i Tyskland

(Mouchet, 1992) medan det i Sverige har gjorts tester i pilotskala i bland annat Vänge

(McCleaf och Hedbom, 2014) och Boden dricksvattenverk (Winkler, 2017) vilka b̊ada

nyttjar ett grundvatten som r̊avatten. B̊ada pilotförsöken visade att biologisk avskiljning

av järn och mangan är möjlig, till niv̊aer i enlighet Livsmedelsverkets gränsvärden. Ett

omr̊ade inom biologisk avskiljning av järn och mangan i dricksvattenberedning som ännu

inte undersökts är ifall tekniken är tillämpbar i mindre grundvattenverk där efterfr̊agan

p̊a dricksvatten inte är konstant, vilket medför beredningsuppeh̊all vissa delar av dyg-

net. Vidare är det av intresse att titta p̊a vilka följder eventuella årstidsvariationer i

r̊avattenkvalitet kan ha p̊a den biologiska oxidationen.

1.1 Syfte
Syftet med det här arbetet har varit att titta närmare p̊a biologisk avskiljning av järn

och mangan som ett möjligt processteg vid ett mindre grundvattenverk med dygnsvisa

beredningsuppeh̊all. Arbetet innefattade en litteraturstudie, uppbyggnad av ett pilotfilter

samt ett ett̊arigt pilotförsök vid ett mindre grundvattenverk. Arbetet ledde fram till

en diskussion kring tillämpbarhet samt teknikens koppling till klimatets p̊averkan p̊a

r̊avattenkvalitet.

En forskningsfr̊aga till det här examensarbetet kan definieras som:

”Hur kan biologisk avskiljning av järn och mangan ersätta kemisk avskiljning i ett mind-

re grundvattenverk med dygnsvis beredningsuppeh̊all samt hur eventuella årstidvariationer

i r̊avattenkvalitet p̊averkar den biologiska avskiljningen?”

Mer specifikt:

• Uppn̊as en god biologisk avskiljning av järn och mangan vid det undersökta grund-

vattenverket, det vill säga till niv̊aer under livsmedelsverkets gränsvärden?

• Vilka årstidsvariationer registreras i det undersökta r̊avattnet, med avseende p̊a

r̊avattenkvalitet, och hur p̊averkar det den biologiska oxidationens avskiljningsförmåga?

• Hur st̊ar sig försöket med biologisk oxidation vid det undersökta grundvattenverket

jämfört med liknande försök, när det kommer till reningsgrad och uppstartstid, samt

i relation till den befintliga kemiska oxidationen?



KAPITEL 2

Bakgrund

2.1 Teoretisk bakgrund

Tillg̊ang till rent dricksvatten är en mänsklig rättighet erkänd av FN sedan general-

församlingen 2010 fastslog att vatten är en rättighet i varje människas liv. En fundamental

rättighet för att kunna åtnjuta alla mänskliga rättigheter (FN 64/292, 2010). Vatten

är inte bara en rättighet utan ocks̊a den enskilt största best̊andsdelen i människan och

närvarande i nästan alla fysiologiska processer i kroppen (Perez och Riveros, 2018). Vatten

är s̊aledes essentiellt för människans överlevnad (Oki och Shinjiro, 2006).

Allt vatten är emellertid inte tillgängligt för människan (Oki och Shinjiro, 2006). Vat-

ten p̊a jorden förekommer i tre fysikaliska faser; fast, flytande och gas där fasen växlar

beroende p̊a temperatur. Förutom att växla fas transporteras vatten även mellan oli-

ka vattenreservoarer p̊a jorden. Denna process, att växla mellan faser och transporteras

mellan olika reservoarer, är vattnets hydrologiska kretslopp (Lal, 2015). Ett exempel p̊a

n̊agra större reservoarer p̊a jorden är hav, sjöar eller marken, s̊a kallat grundvatten (Lal,

2015).

Av de cirka 1,3 miljoner kubikkilometer vatten som finns p̊a jorden är över 97 %

saltvatten (Lal, 2015). Resterande 2,5 % är färskvatten och även den del som betraktas

som en möjlig resurs för människan (Oki och Shinjiro, 2006). Drygt 68 % av färskvattnet

är dock i sin tur l̊ast i glaciärer och istäcken. Vatten tillgängligt för människan blir

s̊aledes det färskvatten som återfinns i reservoarer under eller p̊a markniv̊a, det vill säga

vattendrag, sjöar eller grundvatten (Lal, 2015).

2.1.1 Grundvatten i relation till klimatet

Grundvatten

Det tillgängliga färskvattnet p̊a jorden, borträknat de 68 % som utgörs av glaciärer, best̊ar

till cirka 1,2 % av ytvatten och till drygt 30 % av grundvatten (Lal, 2015). Grundvatten
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4 Bakgrund

återfinns i många olika typer av geologiska formationer i berggrund och jord. I jordlager

förekommer grundvatten i porerna mellan partiklarna i marklagren. H̊arda kristallina

bergarter s̊asom gnejs eller granit är i stort sett impermeabla och därför p̊aträffas grund-

vatten endast i sprickor och större h̊aligheter i bergrunden. I Sveriges berggrund är de

kristallina bergarterna dominerande (Knutsson och Morfeldt, 2002).

Grundvattenbildning är den process som leder till att geologiska formationer i berg och

jord fylls p̊a med vatten (Eveborn m. fl., 2017). Grundvattenbildning möjliggörs av infilt-

ration där det infiltrerande vattnet i huvudsak har tv̊a olika ursprung (Svenskt Vatten,

2007). Det ena ursprunget är fr̊an nederbörd där regn eller smältvatten fr̊an snö infiltre-

rar marken. Det andra ursprunget är ytvatten som infiltreras fr̊an sjöar och vattendrag

(Ojala m. fl., 2007). Sveriges jordar har överlag en god infiltrationsförmåga varp̊a den

totala grundvattenbildningen, som härrör fr̊an nedbörd, utgörs av skillnaden mellan ne-

derbörd och evapotranspiration (nettonederbörd). I stort sett inget av nettonederbörden

avg̊ar s̊aledes i form av ytavrinning utan infiltrerar i marken (Eveborn m. fl., 2017). P̊a sin

väg mot grundvattnet färdas det infiltrerande vattnet genom olika zoner i marken. Den

översta zonen som vattnet infiltreras igenom är rotzonen. Rotzonen överg̊ar sedan till

en underliggande omättad zon (Sundén m. fl., 2010). Om den omättade zonen i marken

n̊ar sin fältkapacitept av infiltrerat vatten perkolerar markvattnet ned̊at till grundvattnet

som d̊a fylls p̊a och grundvattenbildning har ägt rum (Eveborn m. fl., 2017).

Sammansättningen i ett grundvatten p̊averkas av flera faktorer, främst av nederbörd

och avdunstning men även av omr̊adets geologi och kontakttid med markmaterialet

(Lidström, 2013). Det översta lagret i markmaterialet är humsskiktet och där sker mikro-

biologisk nedbrytning av organiskt material (Johansson, 2010). Vid nedbrytningen bildas

syror som i sin tur vittrar mineraler i marklagret. Till följd av vittringen urlakas marken

p̊a olika ämnen som g̊ar i lösning i markvattnet s̊asom joner av kalcium, järn, mangan och

aluminium (Lidström, 2013). Det urlakade marklagret under humusskiktet är blekjorden.

Blekjorden underlagras av ett lager med ett högre pH och är syretillg̊angen god kan bland

annat järn-, mangan- och aluminiumoxider fälls ut där och skapa en rödfärgad rostjord i

marklagret (Johansson, 2010). Är syretillg̊angen däremot l̊ag i markvattnet kan jonerna

fr̊an blekjorden följa med markvattnet ned̊at när det perkolerar till grundvattnet. Skillnad

i geologi och aktivitet i marklagren leder s̊aledes till att den kemiska sammansättningen

kan variera väldigt mellan olika grundvatten. (SGU, 2013).

Grundvatten har dock generellt en bättre kvalitet än ytvatten, ur dricksvattensynpunkt,

eftersom infiltrationen även ger en naturlig filtrering av vattnet (Lidström, 2013). N̊agra

viktiga processer som sker under infiltrationen är bland annat att turbiditeten minskar.

Minskar gör ocks̊a halten organiskt material i korrelation till uppeh̊allstiden vilket leder

till att halten organiska ämnen generellt är l̊ag och den mikrobiologiska kvaliteten är

god. I samband med nedbrytning av organiskt material i markvatten och grundvatten

s̊a minskar även syrehalten (Ojala m. fl., 2007). Syre är ett kraftigt oxidationsmedel i

naturen och som bland annat reagerar med järn- och manganjoner och fäller ut dem

som fasta oxider. När allt syre förbrukats g̊ar därför järn och mangan åter i lösning.
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(Lidström, 2013). Andra mindre önskade ämnen som kan g̊a i lösning är fluor och radon.

Förekomsten av de sistnämnda beror p̊a de geologiska egenskaperna och uppeh̊allstiden i

grundvattnet. Grundvatten h̊aller även en relativt jämn och l̊ag temperatur (Ojala m. fl.,

2007).

Inte bara sammansättningen i ett grundvatten utan även grundvattenytans niv̊a i mar-

ken kan variera över tid. Variationer i grundvattenniv̊a beror dels p̊a när under året som

grundvattenbildning sker. Det beror även p̊a nederbördsmängden och hur mycket av det

som perkolerar till grundvattnet vid ett och samma bildningtillfälle. Grundvattenbild-

ning och s̊aledes grundvattenniv̊aer kan dock sägas följa ett generellt mönster under året

baserat efter var i landet som bildningen sker (Sundén m. fl., 2010).

I norra Norrlands inland sker en snabb ökning av grundvattenniv̊aerna under snö-

smältningen p̊a v̊aren och högsta grundvattenniv̊a, maximum, n̊as under försommaren.

Efter att grundvattenniv̊aerna n̊att sitt maximum sker inga större bildningar under året

varp̊a konstant niv̊asänkning sker. Grundvattenniv̊aerna n̊ar s̊aledes sin lägsta niv̊a, mi-

nimum, just före nästa snösmältning (Sundén m. fl., 2010). Snösmältningen p̊averkar

även grundvattenniv̊aerna i Norrlands kustland, södra Norrlands inland och fjälltrakter

samt norra Svealand vilka erh̊aller ett maximum i grundvattenniv̊a p̊a v̊aren. Utöver

v̊arens maximumniv̊a s̊a sker ocks̊a en större bildning p̊a hösten. Ett ringa upptag av

vatten sker d̊a fr̊an växter, samtidigt som marken ännu är tjälfri, vilket medför ytterliga-

re en maximumniv̊a. De tv̊a maximumniv̊aerna medför att det i landsomr̊adet följaktligen

förekommer tv̊a större sänkningar i grundvattenniv̊a; en just före snösmältning och en

p̊a sensommaren (Sundén m. fl., 2010). Under sensommaren i södra Sveriges inland samt

nordöstra delarna av Svealand p̊aträffas ocks̊a en minimumniv̊a i grundvattnet till följd av

relativ regnfattiga somrar. Regnintensiteten ökar sedan under hösten och med den även

grundvattenbildnigen. Grundvattenbildningen avstannar sedan n̊agot under en kortare

period när nederbörden faller som snö. Därefter fortsätter grundvattenbildningen och mel-

lan v̊armånaderna mars till maj n̊ar niv̊aerna sitt maximum till följd av snösmältningen

(Sundén m. fl., 2010). Snösmältningen betydelse för grundvattenniv̊aerna i Svealands och

Götalands kustomr̊aden samt de inre delarna av sydligaste Sverige är näst intill obefint-

lig. I de omr̊adena faller nämligen nederbörden främst i form av regn oavsett årstid. Efter

en kontinuerlig niv̊aavsänkning under v̊ar och sommar p̊aträffas s̊aledes minimumniv̊an

under tidig höst. Under hösten ökar sedan grundvattenbildningen vilken forsätter in p̊a

vinter för att sedan n̊a maxiumniv̊a tidigt p̊a v̊aren (Sundén m. fl., 2010).

Grundvattenniv̊aerna p̊averkas inte enbart av de generella bildningsmönstrena i Sverige

(Eveborn m. fl., 2017). Utöver det generella bildningsmönstret måste även den magasi-

nerande förmågan i olika jordlager och berggrund tas i beaktning. Små grundvatten-

magasin i kristallin berggrund och morän har en relativt liten förmåga att magasinera

grundvatten. Vattenniv̊an i magasinen kan s̊aledes variera kraftigt i samband med ne-

derbörd. Efter ett nederbördstillfälle kan det redan efter n̊agot eller n̊agra dygn noteras

niv̊askillnader i ett mindre grundvattenmagasin (Eveborn m. fl., 2017). Större magasin i

sedimentär berggrund eller sand- och grusavlagringar tenderar att reagera l̊angsammare
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p̊a förändringar i nederbörd. Den l̊angsamma reaktionen beror ofta p̊a att en mäktig

omättad zon överlagrar grundvattnet vilket leder till att det tar l̊ang tid för infiltrerat

vatten att p̊averka niv̊an. Emellertid kan niv̊aer i större grundvattenmagasin ta längre

tid att återställa vid längre perioder än normalt med utebliven grundvattenbildning. Vid

s̊adana perioder med lägre niv̊aer kan även förändringar i grundvattnets sammansättning

uppträda (Eveborn m. fl., 2017).

Klimatförändringar

Klimatet är i sin natur föränderligt. Utöver naturliga förändringar bidrar mänsklig akti-

vitet med en global uppvärmning av jorden vilken även understödjer klimatförändringar

(Eveborn m. fl., 2017). Förändringarna kommer p̊a sikt att leda till en ökning av me-

deltemperaturen p̊a jorden. En ökning av temperaturen p̊averkar vattnets hydrologiska

kretslopp eftersom att avdunstning- och nederbördsmönster kommer att ändras (Eveborn

m. fl., 2017).

Sveriges metrologiska institut, SMHI, har tagit fram scenarier för hur temperatur och

nederbörd kan komma att ändras i Sverige (Eklund m. fl., 2015). Enligt scenarierna är en

ökning att vänta av medeltemperaturen i hela landet. Norra Sverige kommer däremot f̊a

den största ökningen av medeltemperatur och det under vintertid (Eklund m. fl., 2015).

Vad gäller nederbörd förväntas även medelnederbörden att öka. Ökningen väntas ske

i hela landet främst under vinter och v̊ar. Utöver medelnederbörden visar scenarierna

att frekvensen av extrema kortidsnederbörder, skyfall, kommer att stiga (Eklund m. fl.,

2015). En tidigare analys av klimatet som utförts av SGU styrker den trenden och gör

gällande att extrema väderhändelser, i form av skyfall och temperaturanomalier, generellt

kommer att öka i b̊ade frekvens och styrka (Ojala m. fl., 2007).

Effekter på grundvatten av klimatförändringar

Förändringar i klimatet kan komma att p̊averka grundvattnets sammansättning och

grundvattenytans niv̊a i marken. Följden av klimatförändringarnas p̊averkan p̊a grund-

vattnet kan bli permanent till följd av skiftningar i medeltemperaturen p̊a jorden eller

vara mer tillfälliga och bero p̊a enstaka väderhändelser s̊asom skyfall (Ojala m. fl., 2007).

En stigande medeltemperatur medför att mindre nederbörd faller som snö. Vad gäller

den naturliga årsvariationen i grundvattenniv̊a kan en temperaturökning medföra att

grundvattenbildning fortsätter längre in p̊a hösten och vintern än vanligt, i omr̊aden

som annars täcks av snö. Den vanligtvis höga grundvattenniv̊an under v̊arvintern, till

följd av snösmältningen, kommer d̊a att minskas. En minskning av maximumniv̊a p̊a

v̊arvintern kan i sin tur medföra att den l̊aga niv̊an under sommarhalv̊aret s̊aledes blir

ännu lägre. Dels beroende p̊a att en redan lägre högsta niv̊a än vanligt inleder sommaren.

Dels p̊a grund av att en förhöjd temperatur medför att avdunstningen ökar och mindre

vatten infiltrerar s̊aledes marken (Sundén m. fl., 2010). Den l̊angsiktiga effekten av längre

torrperioder kan bli att grundvattenmagasin inte regenereras med nytt vatten eftersom
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markvattnet helt torkat och ingen perkolation kan ske. (Naumann m. fl., 2018).

Förändringar i grundvattenniv̊aer, till följd av klimatförändringar, kan medföra effekter

p̊a den kemiska sammansättningen i ett grundvatten (Eveborn m. fl., 2017). Grundvat-

tenbildning vid kraftiga nederbördsmängder, till exempel, medför att markvatten perko-

lerar snabbare i den omättade zonen. En snabbare perkolation kan leda till försvagade

jonbytarprocesser i marklagren samt att vittringsmaterial som g̊ar i lösning späds ut.

Utspädningen leder s̊aledes till lägre koncentrationer av ämnen i grundvattnet, s̊avida

inte grundvattenniv̊an stiger s̊a pass att vattnet n̊ar de övre marklagren. I de övre mar-

klagren kan grundvattnet mobilisera eventuella tungmetaller som bundits till organiskt

material, s̊asom kvicksilver, bly och koppar (Aastrup m. fl., 2012). Andra ämnen s̊asom

järn och mangan kan vara komplexbundet med organisk material i de övre marklagren

och högre halter av ämnena kan följaktligen förekomma i grundvattnet efter kraftiga sky-

fall(Ojala m. fl., 2007). Under motsatta förh̊allanden, det vill säga när skyfallen uteblir

och längre perioder av torka r̊ader, kommer en koncentrering av ämnen grundvattnet att

ske (Aastrup m. fl., 2012).

Klimatförändringar, med den p̊averkan det kan innebära p̊a grundvatten, kan s̊aledes

leda till utmaningar för system i samhället vilka nyttjar grundvatten som en resurs. Där

utmaningen ligger i att designa system som kan hantera plötsliga och mer permanenta

kvalitetsändringar p̊a grundvatten till följd av klimatförändringar (Naumann m. fl., 2018).

2.1.2 Grundvatten - En resurs som behöver förbehandlas

Principen för att tillgodose människans behov av vatten g̊ar i stora drag ut p̊a att leda vat-

ten till samhället fr̊an det naturliga kretsloppet via ett konstruerat kretslopp (Lidström,

2013). Det konstruerade kretsloppet gör vatten fr̊an vattenreservoarer drickbart via olika

processer. Därefter, när människan nyttjat vattnet till sina behov, leds vattnet tillba-

ka till det naturliga kretsloppet. Reningsprocesserna för att bereda dricksvatten i det

konstruerade kretsloppet och leverera till allmänheten sker i dricksvattenverk (Lidström,

2013).

Sverige har generellt en god tillg̊ang p̊a färskvatten i form av grundvatten vilken kan

användas som r̊avatten i dricksvattenberedning (Blad m. fl., 2010). Sveriges grundvatten-

reservoarer är visserligen sm̊a i storleken och ojämnt fördelade över landet i jämförelse

med många länder i Europa, vilka ofta har stora sammanhängande grundvattenreserv-

oarer. Små grundvattenreservoarer är likväl av betydelse för allmän beredning i mellan-

stora till mindre städer i Sverige samt för privat vattenförsörjning (SOU, 2016). Yt- eller

grundvattenreservoarer som nyttjas i dricksvattenberedning, vattentäkter, uppg̊ar i Sve-

rige till cirka 1900 varav ungefär 90 % är grundvattentäkter. Grundvattentäkter bidrar

dock volymmässigt med cirka hälften av beredningsvolymen färdigt dricksvatten i Sverige

(SOU, 2016).

Dricksvatten klassas som ett livsmedel i Sverige och anläggningar för dricksvatten-

försörjning omfattas därmed av Livsmedelsverkets föreskrifter gällande dricksvatten. Dricks-
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vattenföreskrifterna ställer kvalitetskrav och sätter gränsvärden för mikrobiologiska och

kemiska parametrar för vatten som bereds till dricksvatten (LMV, 2015). Kvalitetskraven

är b̊ade av teknisk, estetisk och hälsokarraktär. Kraven innebär i stort att vattenkvalite-

ten inte f̊ar försämras vid transport eller orsaka korrosion p̊a ledningsnätet, bära n̊agon

främmande smak eller lukt samt orsaka smittspridning (Lidström, 2013). Kvalitetskrav

och gränsvärden p̊a dricksvatten ställer i sin tur krav p̊a dricksvattenproducenter att ord-

na med en säker och effektiv beredning av r̊avatten, s̊a att gränsvärden i föreskrifterna

inte överskrids (LMV, 2015). Enligt föreskrifterna ska beredningen ocks̊a vara utrustad

med tillräckligt många barriärer mot mikrobiologisk förorening. Med barriär menas ett

processteg i ett vattenverk som inhiberar virus, bakterier eller parasiter i dricksvattnet.

Antalet barriärer som är nödvändigt beror p̊a kvaliteten p̊a det r̊avatten som nyttjas

(Lidström, 2013).

Grundvattenverk

Kvaliteten p̊a grundvatten, ur ett livsmedelsperspektiv, är generellt bättre än ytvatten

eftersom att vatten filtreras i marklagren innan det n̊ar grundvattnet (Lidström, 2013).

Av Sveriges cirka 1 750 kommunala dricksvattenverk utgör drygt 1 500 av dem grund-

vattenverk. Därtill är ungefär tio procent vattenverk med ett inducerat grundvatten. Det

innebär att ytvatten infiltreras genom mark och p̊a s̊a vis skapar ett konstgjort grund-

vatten (Svenskt Vatten, 2018). Trots att grundvatten redan är naturligt filtrerat kan det

inneh̊alla oönskade ämnen s̊asom järn, mangan, svavelväte eller radon vilka följt med

fr̊an marklagren och berggrunden. Utöver eventuella oönskade ämnen fr̊an marklagren är

även mikrobiologiska föroreningar en risk. Denna risk är det främsta kravet p̊a dricksvat-

tenproducenter att rena det r̊avatten som nyttjas. R̊avattnets kvalitet och de krav som

ställs p̊a det behandlade vattnet avgör s̊aledes vilka reningsprocesser som är aktuella i ett

visst grundvattenverk (Lidström, 2013). Nedan följer en redogörelse för olika processteg

som kan förekomma.

Ett inledande reningssteg är vanligtvis luftning. Luftning av ett r̊avatten sker i huvud-

sak av tv̊a olika anledningar. Den ena är för att avdriva flyktiga ämnen och den andra är

för att syresätta vattnet till en syrehalt p̊a ungefär 3 mg/l (Lidström, 2013). Syresättning

av r̊avattnet sker vanligtvis med en luftningstrappa eller en droppluftare och görs för att

minska korrosionen p̊a ledningar (Johansson, 2010). Vid luftning för att avleda flyktiga

ämnen handlar det främst om koldioxid, svavelväte och radon (Johansson, 2010). I s̊adant

fall krävs stora mängder tillsatt luft (Lidström, 2013) ibland upp till hundra g̊anger vat-

tenmängden (Johansson, 2010). Avdrivning av flyktiga ämnen behöver därför kraftigare

anläggningar än vid enbart syresättning (Lidström, 2013). Ett sätt att avdriva exem-

pelvis radon kan ske med en s̊a kallad radonavskiljare. En radonavskiljare rundpumpar

r̊avattnet samtidigt som luft bl̊ases in och driver ut radon till luftfas. Luftfasen leds sedan

ut utanför byggnaden (Johansson, 2010).

Utöver ett luftningssteg kan r̊avattnet behöva ett avhärdningssteg som minskar h̊ardheten

(Lidström, 2013). Ett för h̊art vatten kan nämligen leda till utfällning av kalciumkarbo-
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nat i varmvattensystem och en ökad förbrukning av tvätt-medel (Johansson, 2010). Vid

avhärdning minskas s̊aledes koncentrationen av magnesium- och kalciumjoner. Minsk-

ningen kan ske via fällning eller genom ett jonbytarfilter. Ett jonbytarfilter ersätter vatt-

nets magnesium- och kalciumjoner med till exempel natriumjoner. Vid fällning höjs pH

med hjälp av tillsatts av kalk, lut eller soda och resulterarar i en utfällning av kalci-

umkarbonat (Lidström, 2013). R̊avatten kan även inneh̊alla för höga nitrat- och fluorid-

halter. Fluorider är vanligt förekommande i grundvatten (Lidström, 2013). Grundvatten

i omr̊aden knutna till intensivt jordbruk inneh̊aller även höga halter nitrater. B̊ade halten

nitrater och fluorider kan minskas med hjälp av omvänd osmos eller jonbyte (Johansson,

2010).

Ett annat reningssteg som ofta används är oxidation. Oxidation kan användas till

många olika ändamål. N̊agra exempel är desinfektion, nedbrytning av svavelväte, minsk-

ning av lukt och smak samt utdrivning av järn och mangan (Johansson, 2010). I ox-

idationssteget tillsätts ett oxidationsmedel till r̊avattnet. Ämnen i löst fas i r̊avattnet

avger elektroner till oxidationsmedlet och bildar därefter en förening. Föreningen bildar

en fast fas som g̊ar att fälla ut och filtrera bort fr̊an vattnet (Lidström, 2013). N̊agra

olika oxidationsmedel vanligt förekommande vid vattenrening listas i tabell 2.1.

Tabell 2.1: Olika oxidationsmedel som nyttjas vid beredning av dricksvatten, med stigan-
de oxidationsförmåga ned̊at. Hämtad ur tabell 7.1 (Johansson, 2010).

Oxidationsmedel Kemisk formel

Syre O2

Klor Cl2
Väteperoxid H2O2

Kaliumpermanganat KMnO4

Klordioxid ClO2

Ozon O3

Tabell 2.1 listar ämnet med svagast oxidationsförmåga överst och därefter med sti-

gande oxidationsförmåga ned̊at. Ordningen i listan är ungefärlig. Det eftersom att oxi-

dationsmedlets styrka varierar beroende p̊a pH, temperatur, dosering, reaktionstid samt

andra närvarande ämnen som eventuellt p̊averkar reaktionen (Johansson, 2010). Ett po-

tent oxidationsmedel som listas i tabell 2.1 är kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat,

KMnO4, är en ofta nyttjad processkemikalie vid oxidation av järn och mangan. I sektion

2.1.3 beskrivs utförligare processen för utdrivning av järn och mangan med kaliumper-

manganat.
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2.1.3 Beredning med avseende på järn och mangan

Halterna järn och mangan är i många fall naturligt höga i grundvatten (Hem, 1985).

Metallerna p̊aträffas även i relativt höga halter i jordskorpan (Johansson, 2010) och p̊a

markytan som produkter vid nedbrytning av organiskt material (Hem, 1985).

Orsaken till de höga halterna i grundvatten beror främst p̊a att järn- och manganrika

mineral i berggrunden och marklagren vittrar sönder (Hem, 1985). Det handlar till viss

del om fysikalisk vittring som till exempel vid frostsprängning där is tränger in i spric-

kor i berggrunden och bryter loss material. Det handlar emellertid främst om kemisk

vittring, vilken kan effektiviseras av den fysikaliska vittringen (Eriksson m. fl., 2005). De

syror som vittrar mineralen är kolsyra och humussyror, vilka bildats vid nedbrytning

av organiskt material i de övre marklagren. Markens järn och mangan g̊ar i lösning av

vittringen och tillförs markvattnet, som sedan perkolerar till grundvattnet (Lidström,

2013). I ett syrefritt grundvatten r̊ader reducerande förh̊allanden och järn och mangan

förekommer i löst form som tv̊avärda joner, Fe2+ och Mn2+ (Hem, 1985). P̊aträffas rikligt

med organisk material i grundvattnet tenderar materialet att bilda komplexbindningar

med metallerna, vilka kan vara sv̊ara att avskilja ur r̊avattnet (Hem, 1985) med kemiska

behandlingsmetoder (Johansson, 2010).

Halter av järn och mangan i r̊avatten, som hämtas fr̊an ett grundvatten, är sällan s̊a

höga att de utgör n̊agon hälsofara för människan (Aastrup m. fl., 1995). Livsmedelsver-

ket ställer dock krav p̊a att metallerna renas ur r̊avatten av tekniska och estetiska skäl

(LMV, 2015). Ur ett estetiskt perspektiv kan metallerna medföra oönskad lukt, smak och

missfärgningar p̊a det färdiga dricksvattnet. Ur ett tekniskt perspektiv kan utfällningar av

metallerna leda till igensättning i distributionsnätet. Om utfällningarna lossnar och följer

med vattnet ut till konsumenten kan missfärgningar uppst̊a p̊a s̊aväl porslin som textilier

m.m. Mangan bildar brunsten (MnO2) vilket ger brunsvarta missfärgningar medan järn i

form av ferrihydroxid ger rödbruna missfärgningar (Aastrup m. fl., 1995). Höga halter av

metallerna kan även ge upphov till metallsmak i vattnet och stimulera bakterietillväxt i

ledningar (WHO, 2003; WHO, 2004).

För att undvika problem ur ett tekniskt och estetiskt pespektiv sätter Livsmedelsverket

en gräns p̊a 0,100 mg/l järn i utg̊aende dricksvatten och 0,050 mg/l mangan i dricksvatten

hos konsument (LMV, 2015). För att registrera smakförändringar p̊a dricksvatten krävs

högre halter än s̊a men missfärgningar kan uppkomma även vid lägre halter (WHO, 2003;

WHO, 2004).

Kemisk avskiljning med kaliumpermanganat

Det vanligaste beredningssteget för att avskilja järn och mangan ur r̊avattnet är, som

tidigare nämnts, filtrering som föreg̊as av ett oxidationssteg (Johansson, 2010). För ox-

idation av järn kan det vara tillräckligt med r̊avattnets pH-värde och luftens syre som

oxidationsmedel. Mangan däremot är ett mer sv̊aroxiderat ämne. Därför är starkare oxi-

dationsmedel, s̊asom kaliumpermanganat eller klordioxid, och ett högre pH värde (kring
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8,0 - 8,5) ofta nödvändigt vid manganoxidation (Johansson, 2010). P̊a grund av de olika

förutsättningarna för att uppn̊a en optimal oxidation av järn och mangan kan det krävas

oxidering i tv̊a steg. I det första steget oxideras järn och d̊a är det ofta tillräckligt att leda

r̊avattnet genom en luftare som bl̊aser in syre. I det andra steget tillsätts ett oxidations-

medel till r̊avattnet och eventuellt justeras pH för att optimera utfällningen av mangan.

Utfällningar fr̊an oxidation av järn och mangan är främst fasta mangan- och järnoxider

eller oxidhydroxider som kan avskiljas i ett efterföljande filtreringssteg (Johansson, 2010).

Kaliumpermanganat, KMnO4, är en processkemikalie som enligt livsmedelsverkets

före-skrifter är godkänd att nyttjas vid dricksvattenberedning med villkoret att kemi-

kalien endast nyttjas till oxidering (LMV, 2015). Som oxidationsmedel är kaliumper-

manganat väldigt reaktivt och nyttjas främst för att oxidera mangan. Utöver mangan

kan kaliumpermanganat även oxidera järn även om syre i det syftet är ett vanligare

oxidationsmedel (Johansson, 2010). Vid tillsats av kaliumpermanganat krävs noggrann

dosering för att undvika färgning av vattnet samt otillräcklig rening p̊a grund av even-

tuella årstidsvariationer av r̊avattenkvaliteten, s̊asom pH och temperatur. (Crittenden

och Montgomery, 2012). Utfällningar som bildas vid oxidation av järn är främst lepido-

krokit, ibland goethit, vilka är är lätt hydratiserade järnoxider, FeOOH. Vid oxidation

av mangan fälls MnO2 ut som är en manganoxid (Mouchet, 1992). Kaliumpermanganat

oxiderar järn enligt följande reaktion (Crittenden och Montgomery, 2012):

3Fe2+(aq) +KMnO4(s) + 7H2O(l)⇒ 3Fe(OH)3(s) +MnO2(s) +K+(aq) + 5H+(aq)

(2.1)

Kalliumpermanganat oxiderar mangan enligt följande reaktion (Crittenden och Mont-

gomery, 2012):

3Mn2+(aq) + 2KMnO4(s) + 2H2O(l)⇒ 5MnO2(s) + 2K+(aq) + 4H+(aq) (2.2)

Biologisk avskiljning med mikroorganismer

Biologisk avskiljning med mikroorganismer är en relativt ny beredningsmetod för järn-

och manganhaltigt r̊avatten (Johansson, 2010). Grundprincipen vid biologisk avskiljning

i ett grundvattenverk, likt den konventionella beredningsmetoden med oxidationsmedel,

delas upp i tv̊a steg. Det första steget utgörs av en process där de lösta jonerna i r̊avattnet

oxideras till fasta fällningar. Det andra steget är en separationsprocess där fällningarna

avlägsnas fr̊an r̊avattnet. Den stora skillnaden mot kemisk avskiljning är att oxidations-

steget utförs av mikroorganismer (Casey, 2009).

Vid driftsättning leds r̊avatten in i ett konstgjort system som ska efterlikna en naturlig

miljö för mikroorganismer, ett s̊a kallat biofilter. Eftersom att järn- och manganoxide-

rande mikroorganismer återfinns i naturliga vatten kommer en koloni s̊a sm̊aningom att

etableras i filtret (Andersson m. fl., 2001). För att p̊askynda etablering i filtret kan in-
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ympning av en befintlig koloni installeras. Gemensamt för olika typer av biofilter är att

de inneh̊aller n̊agon typ av bärarmaterial. Bärarmaterialet utgör den yta vilken orga-

nismerna koloniserar i biofiltret och bildar en biofilm p̊a. N̊agra vanligen förekommande

bärarmaterial är plastcylindrar, sand eller n̊agon typ av expanderad lera (Andersson m. fl.,

2001). Likt den kemiska oxidationen av järn och mangan bildas fällningar av järnoxider

och manganoxider som sedan separeras ur filtret (Mouchet, 1992).

Mikrorganismer som är kapabla att oxidera järn- och manganjoner, antingen samti-

digt eller var för sig, är jästsvampar, alger och bakterier (Marsidi m. fl., 2018). Bakterier

som oxiderar järn- och manganjoner återfinns i m̊anga olika typer av vatten (Mouchet,

1992) s̊asom grundvatten, hypolimnion i sjöar, träskmark, markvatten i jord och sedi-

ment, brunnar och även i dricksvattensystem (Pacini m. fl., 2005). I tabell 2.2 listas de

vanligaste grupperna av järnoxiderande bakterier samt vilken trofi-metod de nyttjar för

att tillgodose sig kol.

Tabell 2.2: Vanligt förekommande järnoxiderande bakterier, trofi-metod samt vilken bak-
teriegrupp de tillhör (Pacini m. fl., 2005).

Bakteriegrupp Exempel Energimetod

Stjälkbildande Gallionella sp. Kemoautotrofi

Höljesförsedda Leptothrix sp. Fakultativ
Crenothrix auto/heterotrofi
Sphareotilus

Encelliga Siderocapsa Heterotrofi
Siderocystis

Mekanismen bakom den biologiska oxidationen som utförs av bakterierna varierar en del

beroende p̊a vilken typ av bakterie och vilka kemiska förh̊allanden som r̊ader i r̊avattnet

(Mouchet, 1992). Kemoautotrofa bakterier s̊asom Gallionella nyttjar att oxidation av

järnjoner är en exoterm reaktion som avger energi i form av värme enligt följande reaktion

(Mouchet, 1992):

4Fe2+(aq) +O2(g) +H2O(l)⇒ 3Fe(OH)3(s) + 8H+(aq) + energi (2.3)

Gallionella använder energin som avges vid oxidationen i reaktion (2.3) till att assimi-

lera kol fr̊an koldioxid i r̊avattnet. Genom att assimilera kol fr̊an koldioxid syntetiserar

Gallionella sina egna näringsämnen (Mouchet, 1992).

Bortsett fr̊an gruppen stjälkbildande bakterier s̊asom Gallionella, vilken endast oxi-

derar järn, s̊a inkluderar manganoxiderande bakterier de större grupperna av bakterier
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som oxiderar järn listade i tabell 2.2. Vissa arter av bakterier inom släktena Leptothrix,

Crenothrix, Hyphomicrobium, Siderocapsa, siderocystil och Metallogenium kan dessutom

oxidera järn och mangan likvärdigt (Pacini m. fl., 2005). Leptothrix är den manganoxi-

dernade bakterie som är vanligast förekommande i biofilter (Katsoyiannis och Zouboulis,

2004). Manganoxiderande bakterier s̊asom Pseudomonas manganoxidans däremot oxi-

derar endast mangan (Mouchet, 1992). Den biologiska manganoxidationen sker enligt

följande reaktion (Nationalencyklopedin, u.̊a.):

2Mn2+(aq) +O2(g) + 2H2O(l)⇒ 2MnO2(s) + 4H+(aq) + energi (2.4)

Jämfört med den abiotiska oxidationen av mangan, med till exempel kaliumpermanga-

nat, s̊a sker reaktionen i (2.4) relativt snabbt (Hem, 1985). Rekationshastigheten är en av

orsakerna till varför manganoxidernade bakterier kan vara att föredra vid dricksvatten-

beredning (Katsoyiannis och Zouboulis, 2004). I naturen varierar bakteriernas aktivitet

under året. En del bakterier är mer aktiva under vinterhalv̊aret medan andra är mer verk-

samma sommartid. Under sommaren är till exempel Leptothrix vanligt förekommande

(Gounot, 1994). Aktiviteten och tillväxten hos bakterierna styrs av flera olika faktorer.

Temperatur är en faktor som p̊averkar biologiska processer och 5 ◦C är en gräns under

vilken mikrobiologisk aktivitet generellt är begränsad (Eriksson, 2007). Temperaturbe-

roendet kan variera mellan olika arter där till exempel Gallionella tillväxer bäst i en

temperatur mellan 10-15◦C medan 20-25◦C är mest gynnsamt för Sphaerolitus och Lep-

tothrix (Mouchet, 1992). Ett flertal studier har utförts p̊a bakteriernas temperaturbe-

roende och resultaten varierar. Manganoxidation av bakterier registrerats p̊a ett spann

mellan 2-30◦C medan en god oxidation, där gränsvärden underskrids, har registrerats vid

15-24◦C (Pacini m. fl., 2005).

En annan faktor som p̊averkar bakteriernas tillväxt är syretillg̊angen i r̊avattnet. Bak-

terier som oxiderar mangan fordrar en högre syretillg̊ang än de som oxiderar järn. Ef-

fektiv oxidering av järn har observerats vid en halt löst syre p̊a 2 mg/l i r̊avattnet me-

dan manganoxidation var effektiv först vid en syrehalt p̊a 3,8 mg/l (Katsoyiannis och

Zouboulis, 2004). Andra studier har visat att oxidering av järn kan vara helt anaerob

eller mikroaerofil (Mouchet, 1992).

Slutligen behöver bakterier som oxiderar järn och mangan olika pH och redoxpotential

(Eh) för att processerna ska fungera optimalt. I figur 2.1 g̊ar det att se ett Pourbaix

diagram som visar under vilka pH och Eh förh̊allanden som järn- och manganoxiderna-

de bakterier är verksamma (Pacini m. fl., 2005). Bortsett fr̊an vissa acidofila bakterier

är de flesta järnoxiderande bakterier aktiva under ett pH mellan 6 och 8. Spannet för

under vilka Eh värden järnoxidation är möjlig sträcker sig fr̊an nära 0 mV till 600 mV.

Manganoxidernade bakterier är aktiva under ett snävare spann där ett pH mellan 7,4

och 7,5 är optimalt i kombination med en god syretillförsel och ett Eh fr̊an 300 till 400

mV. Oxidationen effektiviseras s̊aledes om miljön för bakterierna i biofiltret optimeras

(Mouchet, 1992).

Vid optimala förh̊allanden har biologisk avskiljning tekniska fördelar jämfört med den
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Figur 2.1: Pourbaix diagram. Diagrammet visar mellan vilka pH och redoxpotential
(Eh) som förh̊allandena för järn- respektive manganoxidernade bakterier är gynsamma.
(Mouchet, 1992; Pacini m. fl., 2005).

konventionella d̊a biologisk oxidation sker cirka 12 till 60 g̊anger snabbare än kemisk

oxidation (Mouchet, 1992). Utöver den högre oxidationshastigheten är biologisk avskilj-

nong även effektivare än kemisk avskiljnong med en reningsgrad p̊a runt 90 % av den

ursprungliga metallkoncentrationen (Marsidi m. fl., 2018).

En nackdel med biologisk avskiljning är att ifall b̊ade järn och mangan förekommer i

för höga halter i r̊avattnet kan separata reningssteg krävas. Ett för mangan och ett för

järn, det eftersom att optimalt pH och Eh för mikroorganismernas oxidation varierar för

de olika metallerna (Mouchet, 1992). Ett biologiskt oxidationssteg kan s̊aledes kräva tv̊a

filter beroende p̊a r̊avattnets sammansättning (Andersson m. fl., 2001).



KAPITEL 3

Metod

3.1 Klöverträsk grundvattenverk

Klöverträsk är en mindre tätort som tillhör Lule̊a kommun i Norrbottens län. Tätorten

är beläget nära kommunens sydvästra gräns cirka fyrtio kilometer fr̊an Lule̊a stad. Enligt

statistiska centralbyr̊an uppgick inv̊anarantalet i Klöverträsk per år 2016 till 243 personer

(SCB, 2016). I Klöverträsk finns det även en skolan fr̊an årskur 1 till 6 samt tre mindre

industrier. Lule̊a kommun ansvarar för ett vattenverk beläget vid skolan i Klöverträsk

vilken försörjer större delen av inv̊anarna med dricksvatten. Totalt är 83 hush̊all, skolan

samt industrierna p̊a tätorten anslutna till vattenverket.

3.1.1 Vattenkvalitet

Vattenverket i Klöverträsk nyttjar tv̊a olika grundvattenreservoarer i berggrunden allde-

les intill verket som r̊avatten. Vattenkvaliteten p̊a r̊avattnet är generellt god bortsett fr̊an

halterna av järn, mangan och fluorid, vilka överskrider Livsmedelsverkets gränsvärden

i dricksvatten till konsument (LMV, 2015). Metallerna har visat sig vara sv̊ara att av-

skilja ur r̊avattnet och idag används kaliumpermanganat som kemiskt oxidationsmedel.

Kaliumpermanganat är som tidigare nämnts ett effektivt oxidationsmedel men känsligt

för pH-variationer i r̊avattnet och därför korrigeras pH idag med lut, NaOH. Efter oxi-

dationsssteget ligger koncentrationen av mangan i vattnet precis vid Livsmedelsverkets

gränsvärde.

3.1.2 Nuvarande dricksvattenberedning

Efterfr̊agan p̊a dricksvatten hos konsumenterna i Klövertrsäk varierar över dygnet och

pumparna som förser ledningsnätet med dricksvattnet är endast aktiva cirka 19 h/dygn

och dygnsmedelflödet uppg̊ar till ungefär 35 m3. Under resterande timmar, när pum-

parna inte är aktiva, st̊ar beredningsprocessen i vattenverket still. R̊avattnet pumpas

15
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fr̊an grundvattenreservoarerna, via tv̊a bergborrade brunnar med olika intagsdjup, in till

vattenverket där olika beredningssteg behandlar r̊avattnet innan det pumpas ut till kon-

sument. Figur 3.1 visar en principskiss över nuvarande beredningsprocess vid Klöveträsk

grundvattenverk.

Figur 3.1: Principskiss över beredningsprocessen vid Klöverträsk grundvattenverk.

R̊avatten fr̊an brunn 1 och 2 pumpas i separata ledningar in till vattenverket där de

leds ihop till ett blandat r̊avatten varp̊a kemikalidosering sedan sker i ett första renings-

steg. I det här steget tillsäts kaliumpermanganat och lut till r̊avattnet. Lut tillsäts i

syfte att att justera r̊avattnets pH samt skydda ledningsnätet fr̊an korrosion. Kaliumper-

manganat tillsätts för att oxidera järn och mangan i r̊avattnet efter pH justering. Efter

kemikaliedoseringen leds r̊avattnet sedan in i ett trycksatt sandfilter där bland annat

järn- och manganutfällningar samlas i filtret. Filtret backspolas nattetid, eller vid behov,

varp̊a utfällningarna följer med avloppsvattnet. Det efterfiltrerade vattnet leds sedan

via en radonavskiljare ned i tv̊a vattenreservoarer belägna under vattenverksbyggnaden.

Dricksvattnet utsätts slutligen för UV-ljus innan det pumpas ut till konsument.

3.2 Försöksuppställning

I syfte att undersöka möjligheten till biologisk avskiljning vid Klöverträsk grundvatten-

verk under ett helt år, utan att p̊averka ordinarie beredning, fordrades en lösning där ett

filter i pilotskala kunde verka parallellt. En mobil anläggning konstruerades därför vilken

placerades jämte det befintliga verket. I den här sektionen redogörs för hur anläggningen

konstruerades. Inledningsvis beskrivs hur själva pilotfiltret utformades därefter beskrivs

hela försöksuppställningen i den mobila anläggningen.
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3.2.1 Utformning pilotfilter

Filtret (Figur 3.2 och 3.3) byggdes av ett cylinderformat PVC-rör med en diameter

p̊a 0,4 m, en bottenarea p̊a 0,13 m2 och en total höjd p̊a 2,1 m. Ovantill var filtret

helt öppet och nedantill begränsades det av en bottenplatta i PVC. Ungefär 0,4 m upp

fr̊an bottenplattan placerades ytterligare en platta med sju stycken dysor anpassade för

vattenfiltrering. Dysorna möjliggjorde att filtret kunde backspolas. Plattan agerade även

botten för filtersanden. Sanden i filterbädden utgjordes av materialet Filtralite R© HC

0,8-1,6 (partikeldensitet 1700 kg/m3 och diameter 0,8-1,6 mm). Sand fylldes p̊a till en

höjd av 1,0 m i filtret.

Figur 3.2: Principskiss över pilotfiltret.

Just ovanför filtret monterades en ledning för inkommande r̊avatten. En konformad alu-

miniumskiva installerades i toppen av filtret i syfte att fördela det inkommande r̊avattnet

p̊a filterbädden, se figur 3.4. Under filterbädden och plattan med dysorna bildades ett

utrymme där filtrerat vatten samlades för vidare transport via en utloppsledning. Ut-

loppsledningen fr̊an utrymmet leddes först längst med filtrets utsida upp till samma höjd
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Figur 3.3: Bild p̊a pilotfiltret.

som vattenniv̊an i filtret. Det gjordes för att säkerhetsställa att filtersanden alltid var

vattenmättad under försökets g̊ang, se Figur 3.2. Därefter leddes ledningen till tv̊a kom-

municerande vattentankar. I den övre delen av filtret monterades en utg̊ang till avlopp

för att avledda vatten vid backspolning av filtret eller till följd av bräddning.
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Figur 3.4: Pilotfilter: inkommande r̊avatten och vattenfördelare.

3.2.2 Försöksuppställning

Hela försökuppställningen innefattade ett sandfilter med bakterier, en pump samt tv̊a vat-

tentankar p̊a 1m3 vardera. Försöksuppställningen byggdes upp i en isolerad och uppvärmd

container. Containern installerades sedan i anslutning till det befintliga verket i Klöverträsk.

Ett delflöde fr̊an det inkommande blandade r̊avattnet i Klöverträsk vattenverk leddes in

till containern och ut p̊a pilotfiltret. P̊a s̊a vis erhöll pilotfiltret samma dygnsvariatio-

ner i beredning som det ordinarie verket. Det efterfiltrerade vattnet leddes sedan in i de

tv̊a vattentankarna. De tv̊a tankarna och agerade reservoar för det efterfiltrerade vatt-

net och bräddade ut till samma avlopp som filtret. Det efterfiltrerade vattnet i tankarna

nyttjades till att backspola filtret. I ett senare skede i försöket leddes även vattnet efter

filtrering tillbaka i till det ordinarie verkets reservoar. Figur 3.5 visar en skiss över hela

försöksuppställningen och flödesschemat.

3.3 Försöksgenomförande

I den här sektionen sammanfattas hela försöksgenomförandet, provtagning och ana-

lysförfarandet av vattenproverna. Försöket startade med att pilotfiltret fylldes med r̊avatten

tills dess filtersanden var täckt med en vattenpelare p̊a ungefär 2 dm. I nästa steg inym-

pades mikroorganismer fr̊an ett biologiskt reningssteg i Pagla dricksvattenverk i Boden

kommun, vilket best̊ar av en bassäng med perforerade diskar. Diskarna var täckta av en

rostfärgad biohud som mikroorganismerna bildat. Ympningen inleddes med att en hink

fylldes med vatten fr̊an bassängen och med hjälp av en borste skrubbades biohud av fr̊an

tre s̊adana diskar direkt ned i hinken. Hinken transporterades till och tömdes därefter

direkt ned i det vattenfyllda pilotfiltret i Klöverträsk.
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Figur 3.5: Principskiss över försöksuppställning samt flödesschema.

Ympningen utfördes i syfte att möjliggöra en snabb etablering av mikroorganismer i fil-

tersanden. En snabbare etablering skulle innebära en förkortad uppstartsfas av försöket.

Efter att ympningen genomförts lämnades s̊aledes bakterierna att etablera sig i filtersan-

den medan r̊avatten släpptes p̊a. En indikator p̊a att mikroorganismer eventuellt etablerat

sig var att filtret s̊a småningom började brädda.

I och med att filtret bräddade inleddes därmed provtagning. Varje provtagning följdes

av att filtret backspolades i sju minuter. Backspolningen efterföljdes sedan av ett första

filtrat. Första filtratet var filtrerat vatten som släpptes ut direkt i avloppet istället för

vattentankarna. Det gjordes för att undvika att filtrerat vatten med allt för hög turbiditet

skulle hamna i vattentankarna. Första filtrat släpptes ut till avlopp i 20 minuter efter

varje backspolning.

I tabell 3.1 listas initiala data för filtret vid uppstart. Belastningen sattes till 5 m/h

vilket är rekommendationen för ett fullskaligt snabbfilter samt önskem̊al fr̊an Lule̊a kom-

mun. G̊angtiden för vattnet genom filtret var i utg̊angsläget 8 minuter.

Under etableringstiden belastades filtret med 5 m/h, likt belastningen som r̊adde initialt

under försöket. Under försöksperioden korrigerades belastningen ett f̊atal g̊anger av olika

anledningar. Den första korrigeringen var till följd av att den initiala belastningen p̊a

5 m/h medförde att filtret bräddade. En fullständig lista p̊a samtliga korrigeringar av

belastningen p̊a pilotfiltret återfinns i tabell A.3 i Appendix A.
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Tabell 3.1: Pilotfilter: Initiala värden vid uppstart.

Funktion Enhet Uppstart

Belastning [m
h

] 5

Flöde [m
3

h
] 0,63

G̊angtid filter [min] 8
Belastning backspolning [m

h
] 55

Flöde backspolning [m
3

h
] 6,9

Volym filtermaterial [m3] 0,13
Volym vid expansion [m3] 0,17
Höjd filterbädd [m] 1
Höjd filterbädd, backspolning [m] 1,3
Tid backspolning [min] 6

3.3.1 Provtagning

Tisdag den 19:e juli 2016 inympades mikroorganismer till pilotfiltret i Klöverträsk fr̊an

Pagla vattenverk och efter tio dagar bräddade filtret. I och med att filtret bräddade ans̊ags

mikroorganismer ha etablerat sig i filtersanden och provtagning inleddes. Provtagning

startade s̊aledes den 27:e juli 2016 och skedde därefter en g̊ang i veckan under ett år med

sista provtagningsdag den sjunde augusti 2017. Vid totalt fyra tillfällen under den ett år

l̊anga studien utgick provtagning.

Proverna togs i syradiskade provflaskor (500 ml). Vid varje provtagningstillfälle togs

det först prov p̊a filtrerat vatten i ventil EFHV01, se figur 3.5. Därefter togs det prov p̊a

r̊avattnet i utloppet ovanför pilotfiltret.

Vid enstaka provtagningstillfällen stod beredningen i det ordinarie verket still. Det be-

rodde p̊a en l̊ag efterfr̊agan i Klöverträsk by, varp̊a även r̊avattenpumparna stod still. Att

r̊avattenpumparna stod still medförde att det inte fanns n̊agot inkommande r̊avatten till

filtret vid provtagningstillfället. För att möjliggöra provtagning änd̊a startades pumpar-

na manuellt. Pumparna gick d̊a i ungefär 20 minuter för att filtrets g̊angtid p̊a 8 minuter

skulle garanterats, innan provtagning utfördes.

3.3.2 Analyser

Proverna analyserades med avseende p̊a järn, mangan, pH, turbiditet och temperatur.

Förutom temperatur, som uppmättes p̊a plats med en termometer, analyserades pro-

verna i laboratoriet vid Gäddviks vattenverk i Lule̊a kommun. Vid varje analystillfälle

analyserades det filtrerade vattnet före r̊avattnet. Det för att undvika eventuell konta-

minering av r̊avatten i det filtrerade vattnet. Utrustning och provkärl som användes vid

preparering handdiskades och torkades ur noga mellan analyserna av filtrerat vatten och

r̊avatten.
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Järn- och manganhalter analyserades med en spektrofotometer av modell Hach Lange

DR 2800. Järn- och manganproverna fr̊an pilotfiltret bereddes enligt instruktioner för

de förinställda programmen 265 Järn FerroVer och 290 Mangan LR PAN som medföljde

spektrofotometern. Beredningen av varje järnprov inleddes med att spektofotometerns

tv̊a provkärl fylldes 10 ml vardera med prov. I ett av provkärlen tillsattes inneh̊allet

fr̊an en FerroVer reagenskudde. Reagensmedlet blandades ut noga och lämnades därefter

att reagera i tre minuter. När tre minuter passerat nollställdes fotospektrometern med

provkärlet som endast innehöll prov. Därefter analyserades provkärlet som innehöll re-

agensmedel. Fotospektrometern analyserade halten järn i provet i mg/l Fe. Halten an-

tecknades och tabellfördes.

Beredningen av varje manganprov inleddes med att ett provkärl fylldes med 10 ml avjo-

niserat vatten. Det provkärlet agerade sedan nollprov för att nollställa mätinstrumentet.

Ett annat provkärl fylldes sedan med 10 ml prov. I b̊ada provkärlen tillsattes en re-

agenskudde vardera med askorbinsyra som blandades ut noga. Därefter tillsattes tolv

droppar alkalisk cyanidreagenslösning i varje provkärl vilka ocks̊a blandades ut noggrant.

Sedan tillsattes tolv droppar PAN indikatorlösning 0,1 % i vardera provkärl och blandades

noggrant. Därefter lämnades provkärlen i tv̊a minuter att reagera innan mätinstrumentet

nollställdes med nollprovet. Därefter analyserades det andra provkärlet. Fotospektrome-

tern visade halten mangan i provet i mg/l Mn. Halten antecknades och tabellfördes.

Turbiditet mättes med en turbiditetsmätare modell Hach 2100N. Turbiditetsmätaren

följde standarden ISO 7027-1:2016. Provkärlet som tillhörde turbiditetsmätaren fylldes

med prov upp till en utmarkerad linje p̊a kärlet. Provkärlet lämnades i mätinstrumentet

i cirka tv̊a minuter innan värdet p̊a displayen lästes av. Mätinstrumentet visade turbi-

diteten i FNU (Formazine Nephelometric Units). pH mättes med en pH mätare modell

Satron PH 200. Mätaren kalibrerades före varje mättillfälle. Mätningen utfördes direkt

ned i provflaskorna. Elektroden rengjordes med avjoniserat vatten mellan varje mätning.

Referensanalyser utfördes av AlControl, ett ackrediterat laboratorium, vid åtta tillfällen

under försöksperioden. AlControl analyserade r̊avattnet fr̊an brunnarna, utg̊aende dricks-

vatten fr̊an Klöverträsk vattenverk samt inkommande och filtrerat vatten fr̊an pilotfiltret.

3.3.3 Utvärdering av analysdata

För att kunna p̊avisa eventuella linjära samband mellan olika parametrar i r̊avattnet

och den biologiska oxidationen utfördes linjär regression i analysprogrammet minitab 18.

För att undersöka hur resultaten fr̊an pilotförsöket stod sig i relation till tidigare försök

jämfördes även resultatet med tv̊a tidigare försök med biologisk oxidation, med avseende

p̊a reningsgrad och uppstartstid. Reningsgraden beräknades enligt:

(ρin − ρut)
ρin

× 100 (3.1)

där ρ är halten järn eller mangan i r̊avattnet, (in), och efter filter, (ut).



KAPITEL 4

Resultat & diskussion

I det här kapitlet visualiseras insamlad data fr̊an pilotförsöket samt analyseras och dis-

kuteras de olika resultaten. Inledningsvis behandlas till vilken grad mikroorganismerna i

pilotfiltret avskiljde järn och mangan ur r̊avattnet genom att visualisera analysdata och

jämföra med livsmedelsverkets gränsvärden. Därefter redogörs vilka variationer som regi-

strerats i r̊avattnet samt diskuteras hur de p̊averkat den biologiska oxidationen. Även ett

kortare inspel om varför järnhalten i r̊avattnet varierar som den gör diskuteras. Därefter

sätts det här pilotförsöket i relation till liknande försök med biologisk avskiljning. Slutli-

gen jämförs biologisk avskiljning med kemisk avskiljning i Klöverträsk grundvattenverk

och fördelar med biologisk avskiljning ur ett klimatperspektiv diskuteras.

4.1 Analysresultat
Nedan visualiseras analysdata fr̊an den biologiska oxidationen i pilotfiltret genom gra-

fer över järn- och manganhalten i inkommande r̊avatten samt i det filtrerade vattnet.

Livsmedelsverkets gränsvärden inkluderas i graferna som referens.

4.1.1 Järn

Figur 4.1 visar järnhalten, ρFe, i r̊avattnet in till pilotfiltret som en mörkbrun heldragen

linje samt halten i det filtrerade vattnet som en ljusbrun sträckad linje. Den heldragna,

horisontella röda linjen visar Livsmedelsverkets gränsvärde (ρFe=0,1 mg/l) för järn i

utg̊aende dricksvatten (LMV, 2015).

I figur 4.1 g̊ar det att se att r̊avattnet i grafen oscillerar tydligt i järnhalt mellan

varje mättillfälle. Medelvärdet över året för inkommande järnhalt i r̊avattnet uppgick

till ρFe,medel = 0,2 mg/l. Medan den högsta uppmätta halten var ρFe,max = 0,35 mg/l

och den lägsta ρFe,min = 0,11 mg/l. Störst koncentrationsvariation av järn i r̊avattnet

var mellan tv̊a p̊a varandra efterföljande mätningar; den 24:e och 30:e augusti 2016,

där halten minskade med 0,17 mg/l fr̊an ρFe=0,33 mg/l till ρFe=0,16 mg/l. Eventuella

23
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Figur 4.1: Järnhalt, ρFe, före (mörkbrun) och efter filtrering (ljusbrun) av r̊avattnet samt
gränsvärdet för järn i utg̊aende dricksvatten (röd).

orsaker till oscillieringen kan bero p̊a årstidvariationer i r̊avattnets sammansättning eller

skillnader i r̊avattenkvalitet mellan de tv̊a r̊avattenbrunnar som pumpade r̊avatten till

pilotfiltret. Orsakerna diskuteras närmare under sektion 4.2.3.

En n̊agot mindre oscilliering i järnhalt utmärks i det filtrerade vattnet. Medelvärdet

över året för utg̊aende järnhalt i det filtrerade vattnet uppgick till ρFemedel =0,02 mg/l.

Medan den högsta uppmätta halten var ρFemax = 0,07 mg/l och det minsta ρFemin = 0,00

mg/l (det vill säga, lägre än detektionsgränsen p̊a ρFe= 0,02 mg/l för mätintrumentet).

Redan vid första provtagning av pilotfiltret visade analys av det filtrerade vattnet att den

biologiska oxidationen reducerat järnhalten i r̊avattnet till under gränsvärdet p̊a ρFe=0,1

mg/l. Därefter l̊ag pilotfiltrets reninggrad, med avseende p̊a järn, över 90 % i medelvärde

under resterande försökstid.

Medelvärdet för reningsgraden av järn är troligen n̊agot högre än det uppmätta, baserat

p̊a att det filtrerade vattnet vid endast tre mättillfällen uppvisade en halt p̊a ρFe= 0,05

mg/l eller högre, vilket även utmärks i figur 4.1 som tv̊a större toppar i järnhalt i oktober

och en större topp i juni för filtrerat vatten. Vid de tre mättillfällena uppmättes även en

förhöjd turbiditet i det filtrerade vattnet. Turbiditeten i det filtrerade vattnet l̊ag generellt

runt 0,1 FNU (Formazine Nephelometric Units), vid de här tre tillfällena däremot l̊ag

turbiditeten mellan 0,3 och 0,4 FNU. Baserat p̊a erfarenhet fr̊an tidigare provtagningar

utförda av driftstekniker vid Lule̊a kommuns dricksvattenverk är en förhöjd turbiditet

i det filtrerade vattnet, i kombination med hög järnhalt, ett tecken p̊a att provet kan

ha kontaminerats vid provtagningstillfället. En trolig orsak kan vara att temperaturen

har mätts i r̊avattnets provflaska före det filtrerade vattnets provflaska och i s̊a fall utan
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att rengöras ordentligt däremellan. Oavsett grund till en eventuell kontaminering vid

provtagningstillfället kan det betyda, förutsatt att analysen vid de tre tillfällena inte är

korrekt, att reningsgraden egentligen är n̊agot högre. En alternativ reningsgrad skulle

s̊aledes uppg̊a till 92 % vid uteslutning av de tre tillfällena.

De n̊agot högre topparna i järnhalt i det filtrerade vattnet till trots visar resultatet i

grafen att det är möjligt att biologiskt avskilja järn fr̊an grundvattnet i Klöverträsk till

halter under gränsvärdet, när en pumpdrift p̊a cirka 19 timmar per dygn r̊ader.

4.1.2 Mangan

Figur 4.2 visar manganhalten, ρMn, i r̊avattnet in till pilotfiltret som en mörkgrön hel-

dragen linje samt halten i det filtrerade vattnet som en sträckad ljusgrön linje. Den

heldragna röda linjen visar Livsmedelsverkets gränsvärde (ρMn=0,05 mg/l) för mangan

i dricksvatten hos konsument (LMV, 2015).

Figur 4.2: Manganhalt, ρMn, före (mörkgrön) och efter filtrering (ljusgrön) av r̊avattnet
samt gränsvärdet för mangan i dricksvatten hos konsument (röd).

I figur 4.2 g̊ar det se att manganhalten i r̊avattnet oscillierar n̊agot under året men

inte i lika stor utsträckning som järnhalten i r̊avattnet i figur 4.1. Medelvärdet över

året för inkommande manganhalt i r̊avattnet uppgick till ρMn,medel = 0,34 mg/l. Medan

högsta uppmätta halt var ρMn,max = 0,45 mg/l och minsta halt var ρMn,min = 0,27

mg/l. Störst koncentrationsvariation av mangan i r̊avattnet var mellan tv̊a p̊a varandra

efterföljande mätningar; den 7:e och 10:e augusti 2016, där halten minskade med 0,11
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mg/l fr̊an ρMn=0,44 mg/l till ρMn=0,33 mg/l.

Grafen i figur 4.2 visar även att manganhalten i det filtrerade vattnet inte reducerades

till under gränsvärdet för mangan i dricksvatten hos konsument vid första provtagnings-

tillfället, likt järnhalten. Det dröjde 41 dagar fr̊an det att försöket inleddes till att en halt

under gränsvärdet för mangan uppmättes i det filtrerade vattnet. I grafen g̊ar det att se

att manganhalten i det filtrerade vattnet därefter l̊ag under gränsvärdet p̊a ρMn=0,05

mg/l resterande tid av försöket. Efter att en manganhalt under gränsvärdet uppmätts

l̊ag pilotfiltrets reninggrad p̊a 97 % i medelvärde. Medelvärdet över året för utg̊aende

manganhalt i det filtrerade vattnet uppgick till ρMn,medel =0,01 mg/l. Medan högsta

uppmätta halt var ρMn,max = 0,02 mg/l och lägsta halt var ρMn,min < 0,01 mg/l (det vill

säga, lägre än detektionsgränsen p̊a ρMn= 0,01 mg/l för mätintrumentet).

Resultatet fr̊an den biologiska manganoxidationen visar s̊aledes att det är möjligt att

biologiskt avskilja mangan fr̊an grundvattnet i Klöverträsk till halter under gränsvärdet,

när en pumpdrift p̊a cirka 19 timmar per dygn r̊ader. Mätdatan över järn- och mangan-

halten visualiserade i figur 4.1 och 4.2 listas i tabell A.1 och tabell A.2 i Appendix A.

4.2 Variationer i råvattnet

I den här sektionen redogörs för hur temperatur, turbiditet och pH har varierat i det

inkommande r̊avattnet till pilotfiltret och huruvida variationerna följer n̊agra generella

årstidvariationer som är att vänta i grundvatten i Klöverträsk. Vidare diskuteras hur

de olika parametrarna eventuellt p̊averkat den biologiska oxidationen. I ett avslutande

stycke diskuteras möjliga orsaker till framförallt järnhaltens variation i det inkommande

r̊avattnet.

4.2.1 Temperatur, turbiditet och pH

I figur 4.3 visas tre olika grafer, en graf över den uppmätta temperaturen i inkommande

r̊avatten till pilotfiltret (4.3a), en graf över uppmätt turbiditet i inkommande r̊avatten

och filtrerat vatten (4.3b) samt en graf över uppmätt pH i inkommande r̊avatten och

filtrerat vatten (4.3c) under året.

Temperaturen i figur 4.3b varierar mellan 6 och 9 grader under året vilket var att

vänta för grundvatten i norra Sverige, jämfört med grundvattentemperaturer i södra

Sverige vilka är naturligt högre (SGU, 2013). Vintertid kan däremot en isolering ske

av grundvatten i norra Sverige, tack vare snötäcket, vilket kan höja temperaturen. I

ytliga grundvattenförekomster kan även årstidsvariationer i temperaturen förekomma

vilket dock avtar med djup och vid 8 m under markytan bör temperaturen vara relativt

jämn (SGU, 2013).

Vad gäller biologisk oxidation och temperatur har tidigare studier hänvisat till ett

temperaturspann mellan 15 till 25 grader för optimal biologisk oxidering av järn och

mangan (Pacini m. fl., 2005; Mouchet, 1992) och att processen hämmas redan vid 14
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(a) Temperatur r̊avatten (b) Turbiditet

(c) pH

Figur 4.3: Parametrar uppmätta i inkommande r̊avattnet till pilotfiltret och i filtrerat
vatten. I figur (a) visas temperatur i inkommande r̊avatten (ljusbl̊a linje). I figur (b) visas
turbiditet i r̊avatten (mörkbrun linje) och filtrerat vatten (sträckad olivgrön linje). I figur
(c) visas pH i inkommande r̊avatten (svart linje) och filtrerat vatten (sträckad orange
linje). Som referens visas även pH uppmätt av referenslaboratoriet (svart triangel).

grader för manganoxiderande bakterier (Berbenni m. fl., 2000). När det kommer till försök

med redan etablerade mikroorganismer, likt den här studien där mikroorgansimer ympats

till filtret, har andra studier visat att biologisk oxidation fortfarande är möjlig, med goda

resultat, vid ett betydligt vidare temperaturspann (Han m. fl., 2013; Hoyland m. fl., 2014).

Att den biologiska oxidationen är effektiv vid lägre temperaturer när mikroorganismer

inympas bekräftas även av en studie utförd med pilotfilter p̊a ett grundvatten i Boden

i norra Sverige (Winkler, 2017). I den studien h̊aller grundvattnet en temperatur p̊a

ungefär 6,5 ◦C under försökstiden och en god reduktion uppn̊as likväl.

Temperaturen p̊averkar löslighet av mineraler och nedbrytning av organiskt material

i grundvatten (SGU, 2013). De variationer i temperatur som uppmättes i inkommande

r̊avatten i det här försöket varierar inom ett relativt litet spann, 6 till 9 ◦C. Variatio-

nen inom spannet verkar inte ha p̊averkat mikroorganismernas oxidationsförmåga. Vid

en linjär regressionsanalys där halten järn och mangan i det filtrerade vattnet plottades
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mot temperaturen i det inkommande r̊avattnet erhölls ett R2 = 0,1 % för järn och R2 =

3,4 % för mangan, se figur B.1 och B.2 i Appendix B. R2-värdet st̊ar för förklaringgrad

där 100 % förklaringsgrad p̊avisar ett klart linjärt samband och 0 % st̊ar för inget linjärt

samband. S̊aledes p̊avisades inget klart linjärt samband mellan temperaturvariationer i

r̊avattnet och mikroorganismernas oxidationsförmåga. Det är därmed möjligt att mikro-

organismerna i det här pilotfiltret inte p̊averkades av temperaturvariationer i det inkom-

mande r̊avattnet, när temperaturen endast varierade i ett spann mellan 6 till 9 ◦C. Vid

större temperaturvariationer g̊ar det inte att utifr̊an det här försöket säga hur tempera-

turen eventuellt skulle kunna p̊averka den biologiska oxidationen. Däremot g̊ar det att

säga att den l̊aga temperaturen till trots reducerade den biologiska oxidationen järn- och

manganhalterna till under Livsmedelsverkets gränsvärden.

Turbiditeten i inkommande r̊avatten och i filtrerat vatten visas i figur 4.3b. Generellt

sett är turbiditeten i grundvatten l̊ag till följd av den filtrering som sker när vatten infil-

trerar i marken (Aastrup m. fl., 2012) och i många fall är turbiditeten inte ett problem vid

dricksavattenberedning med r̊avatten fr̊an grundvattentäkter (Johansson, 2010). I det här

försöket var medelvärdet för turbiditeten 0,215 FNU i r̊avattnet under försöksperioden,

medan högsta uppmätta turbiditet var 0,803 FNU och lägsta var 0,074 FNU. Livsme-

delsverkets gränsvärde för turbiditet i utg̊aende dricksvatten är 0,50 FNU (LMV, 2015)

vilket innebär att turbiditeten i r̊avattnet stundtals överskrider gränsvärdet. Efter filtre-

ring uppgick medelvärdet p̊a turbiditeten däremot till 0,11 FNU medan högsta uppmätta

turbiditet var 0,42 FNU och lägsta var 0,05 FNU. Efter den biologiska oxidationen i pi-

lotfiltret överskreds s̊aledes aldrig gränsvärdet för turbiditet i det filtrerade vattnet under

försöksperioden. Huruvida turbiditet är en parameter som p̊averkar mikroorganismernas

förmåga att oxidera järn och mangan p̊avisas inte utifr̊an en linjär regressionsanalys. I

analysen plottades halten järn och mangan i det filtrerade vattnet mot turbiditeten i det

inkommande r̊avattnet varp̊a ett R2 = 0,1 % för järn och R2 = 0,3 % för mangan erhölls,

se figur B.3 och B.4 i appendix B. Den l̊aga förklaringsgraden medför att det inte p̊avisas

ett linjärt samband.

pH i det inkommande r̊avattnet visas i figur 4.3c. Baserat p̊a de pH mätningar som

utförts i laboratoriet vid Gäddviks vattenverk har pH varierat mellan pH 7,2 som lägst och

pH 8 som högst med ett medelvärde p̊a pH 7,5 under året. I november 2016 byttes dock

pH elektroden ut i pH mätaren varp̊a en lätt minskning i pH registrerades som därefter

fortsatte p̊a en konstant lägre niv̊a än innan bytet, vilken g̊ar att skönja i figur 4.3c.

Kontrollmätning av pH fr̊an det ackrediterade laboratoriet visar ett pH värde som endast

varierat mellan 7,6 och 7,9 under året. Kontrollmätningarna är utmarkerade som svarta

trianglar i 4.3c. P̊a grund av elektrodbytet anges fortsättningsvis referenslaboratoriets pH

värden p̊a det inkommande r̊avattnet, med ett medel p̊a pH 7,7, som det troliga värdet.

Trots bytet av pH elektrod utfördes en linjär regressionsanalys p̊a mätdatan fr̊an pH

mätningarna i syfte att undersöka ett eventuellt linjärt samband mellan variationer i pH

och mikroorganismernas oxidationsförmåga. Analysen delades upp i tv̊a delar, en analys

p̊a den data som erhölls innan elektrodbytet och en analys p̊a datan efter bytet. I analysen
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plottades halten järn och mangan i det filtrerade vattnet mot pH i det inkommande

r̊avattnet varp̊a ett R2 = 0,0 % för järn innan bytet och R2 = 2,0 % efter bytet erhölls.

För mangan erhölls ett R2 = 66 % innan bytet och R2 = 0,0 % efter bytet, se figur B.5,

B.6, B.7 och B.8 i Appendix B. Förutom den n̊agot högre förklaringsgraden för sambandet

mellan mangan och pH innan eletrodbytet är förklaringsgraden generellt l̊ag för samtliga

analyser. Den n̊agot höger förklaringgraden för manganhalten innan bytet beror troligen

p̊a att uppstartstiden är med i analysen, vilket kan medföra ett falskt samband. S̊aledes

g̊ar det inte att se n̊agot klart samband mellan de uppmätta pH variationerna i r̊avattnet

och mikroorganismernas förmåga att oxidera järn och mangan.

Även om inget samband p̊aträffades mellan variationer i pH och mikroorganismernas

oxidationsförmåga s̊a är pH en viktig parameter i sammanhanget. pH i det inkomman-

de r̊avattnet ligger för det första relativt stabilt under året, enligt referenslaboratoriets

analyser, varp̊a en jämförelse för att se hur variationer i pH kan ha p̊averkat oxidationen

ter sig relativt fruktlös. Vidare ligger pH i r̊avattnet nära pH 7,5 vilket visat sig var

ett fördelaktigt pH för manganoxidation (Mouchet, 1992). Järn är inte lika känsligt för

pH och biologisk oxidation har i försök visat sig effektiv inom ett bredare spann p̊a pH

5,5 till 7,5 (Sharma m. fl., 2005; Katsoyiannis och Zouboulis, 2004). Studeras dessutom

Pourbaix diagramet i figur 2.1 i sektion 2.1.3 visar den att spannet för mikrobiologisk

oxidation av järn möjlig i ett pH mellan pH runt 5,5 till pH 8 (Pacini m. fl., 2005). pH

värdet i r̊avattnet i Klöverträsk verkar s̊aledes ligga p̊a en niv̊a som redan är fördelaktig

för manganoxidation och en niv̊a som är möjlig för järnoxidation. Det g̊ar därmed inte att

utesluta ett samband, även om en linjär regressionsanalys inte p̊avisade n̊agot, eftersom

att biologisk oxidation är högst beroende av rätt pH för att fungera optimalt.

Samtlig analysdata fr̊an pilotförsöket över temperatur, turbiditet och pH återfinns i

tabell A.1 och A.2 i Appendix A. Samtliga linjära regressionsanalyser återfinns i Appen-

dix B. Syrehalten i r̊avattnet mättes inte vid analyserna i Gäddviks vattenverk. Däremot

analyserades den kemiska syreförbrukningen, COD-Mn, av referenslaboratoriet och listat

i tabell A.4 i appendix A. Medelvärdet för den kemiska syreförbrukningen i inkommande

r̊avatten var ρO2 = 2,40 mg/l. I det filtrerade vattnet uppgick medelvärdet till ρO2 = 1,86

mg/l.

4.2.2 Årstidsvariationer

En aspekt som behandlas i det här arbetet är vilka årstidsvariationer i r̊avattenkvalitet

som registrerats under försöket och hur det p̊averkat järn- och manganavskiljnigen. Figur

4.3 i föreg̊aende sektion visar hur parametrarna temperatur, turbiditet och pH har vari-

erat över året men utifr̊an figuren g̊ar det inte att säga ifall parametrarna varierar med

årstidsväxlingar. Baserat p̊a de fyra generella grundvattenregimer som Sverige är uppde-

lat i faller Klöverträsk in under den generella årstidvariation i grundvattenniv̊a för norra

Norrlands kustland, södra Norrlands inland och fjälltrakter och norra Svealand (Sundén

m. fl., 2010). Figur 4.4 visar en graf över den generella variation i grundvattenniv̊a som
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är att vänta för den nämnda regimen.

Figur 4.4: Förväntad tidsmässig variation i grundvattenniv̊a över året i norra Norrlands
kustland, södra Norrlands inland och fjälltrakter och norra Svealand (Eveborn m. fl.,
2017).

Figur 4.4 visar p̊a tv̊a maxima i grundvattenniv̊a under året med tv̊a efterföljande

miniminiv̊aer. Enligt litteratur i ämnet finns det ett svagt samband mellan variation i

grundvattenniv̊a över året och variation i sammansättning p̊a ett grundvatten (Ojala

m. fl., 2007). I figur 4.3 g̊ar det att se att temperatur, turbidtet och pH oscillierar oftare

i r̊avattnet än med den årsvariation i grundvattenniv̊a som var att vänta för Klöverträsk

enligt figur 4.4. Variationen i grundvattenniv̊a som visas i figur 4.4 baseras dock p̊a

generella nederbördsmönster och snösmältningsmönster för omr̊adet. Den variation som

g̊ar att se i de parametrar som undersökts i r̊avattnet Klöverträsk beror troligen p̊a

mer platsspecifika variationer i nederbördsmängd, lufttemperatur, infiltrationsdjup och

snötäcket i omr̊adet.

Sammantaget varierar temperatur, turbiditet och pH i det inkommande r̊avattnet till

pilotfiltret inte enligt den generella årstidsvariation i grundvattenniv̊a och därmed grund-

vattenkemi som var att vänta för Klöverträsk. Det kan vara s̊a att parametrarna p̊averkas

i större utsträckning av mer platsspeficika variationer i temperatur, nederbörd, infiltra-

tionsdjup och snötäcke, vilket i s̊adant fall kräver mer analyser.
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(a) Järn (b) Mangan

Figur 4.5: Grafer över halten järn (a) och mangan (b) i brunn 1 (bl̊a linje) och 2 (mörkröd
linje) under perioden juli 2015 - augusti 2017.

4.2.3 Järnhalten i råvattnet

I figur 4.1 i sektion 4.1.1 gick det att se att järnhalten i r̊avattnet oscillierar oftare än med

förväntad årstidsvariation i grundvattenniv̊a Klöverträsk i figur 4.4. Det är möjligt att

parametrarna temperatur, turbiditet och pH p̊averkar järn- och manganhalten i r̊avattnet

samtidigt, i kombination med generella årstidsvariationer i grundvattenniv̊a, varp̊a det

inte g̊ar att se ett entydigt sambandband till vad som p̊averkar halten järn i grundvattnet.

En annan möjlig orsak till den växlande järnhalten i r̊avattnet in till pilotfiltret kan

vara att de grundvattenbrunnar som r̊avattnet kommer ifr̊an skiljer sig mellan varandra i

r̊avattenkvalitet. Figur 4.5 visar en sammanställning av järnhalten (a) och manganhalten

(b) i brunn 1 (heldragen bl̊a linje) och brunn 2 (heldragen brun linje). Mätdatan som

sammanställs i figuren är fr̊an provtagningar utförda av tekniker vid Gäddviks vattenverk

mellan juli 2015 till augusti 2017.

I figur 4.5a g̊ar det att se att järnhalten i brunn 2 oscillierar märkbart mer än brunn 1

vilken ligger mer jämnt i koncentration under perioden. Manganhalten i de b̊ada brunnar-

na däremot ligger n̊agorlunda stabilt under perioden med mindre variationer i koncentra-

tion. Brunn 1 ligger dock generellt n̊agot högre i manganhalt än brunn 2. Anledningen till

att järnhalten i brunn 2 utmärker sig kan bero p̊a de tv̊a olika brunnarnas beskaffenhet.

Tabell 4.1 visar en kort sammanställning av de tv̊a brunnarnas jord- och totaldjup.

Tabell 4.1: Jorddjup och totaldjup för grundvattenbrunnarna i Klöverträsk

Brunn 1 2

Jorddjup (m) 35 6
Totaldjup (m) 95 50



32 Resultat och diskussion

Brunn 1 är borrad genom 35 m jord innan berggrunden och är totalt 95 m djup. Brunn

2 däremot är endast borrad genom 6 m jord innan berggrunden och är totalt 50 m

djup. Skillnaden i jord- och totaldjup mellan de tv̊a brunnarna kan vara en grund till

att järnhalten i brunn 2 varierar mer. Ett större jorddjup medför en längre infiltration

innan vattnet n̊ar berggrunden och därmed ett mer filtrerat vatten (Lidström, 2013).

Grundvattentäkter som endast regenereras via infiltration kan dessutom p̊avisa förhöjda

järn- och manganhalter efter kraftiga skyfall. Särskilt när det handlar om bergborrade

brunnar med tunna jordlager. Regnvattnet tar sig d̊a snabbt igenom ytskitet och ned i

berggrundens spricksystem och p̊averkar vattenkvaliteten (Sundén m. fl., 2010). Brunn 2

kan s̊aledes var mer utsatt vid olika väderfenomen p̊a grund av dess närhet till marky-

tan. Vidare har foderröret, som knackas ned i jordlagret i berggborrade brunnar för att

skydda mot kontaminering fr̊an jordlagret, tidigare inte varit tätslutande i brunn 2. Det

problemet åtgärdades innan det här försöket, det är dock oklart hur tätt foderröret slutit.

Det g̊ar allts̊a inte att utesluta att det fortfarande läcker material fr̊an jordlagret ned i

grundvattnet vilket ocks̊a skulle kunna p̊averka halten järn.

En möjlig grund till varför mangan-, men framför allt, järnhalten i r̊avattnet in till pilot-

filtret varierar som det gör under året kan s̊aledes bero p̊a skillnaden i r̊avattenkvalitet

mellan de tv̊a grundvattenbrunnarna. Trots den variation i järnhalt som p̊avisas i r̊avattnet

fr̊an brunn 2 visar det här försöket att järnhalten i det blandade r̊avattnet är möjligt att

reducera under livsmedelsverkets gränsvärde med biologisk oxidation.

4.3 Biologisk eller kemisk avskiljning?

4.3.1 Pilotförsöket i relation till andra studier

I syfte att undersöka hur resultatet fr̊an det här försöket st̊ar sig i förh̊allande till liknan-

de försök med biologisk avskiljning jämförs pilotförsöket i Klöverträsk nedan med tv̊a

tidigare pilotförsök p̊a r̊avatten fr̊an ett grundvatten med för höga halter av järn och

mangan, ett i Vänge (McCleaf och Hedbom, 2014) och ett i Boden (Winkler, 2017).

Försöket i Vänge p̊agick likt det här försöket under ett år med skillnaden att beredning-

en av dricksvatten i det ordinarie verket var konstant över dygnet och medelproduktinen

uppgick till 400 m3/dygn (McCleaf och Hedbom, 2014), i jämförelse med de 35 m3/dygn

som verket i Klöverträsk beredde under ungefär 19 timmar per dygn.

I det ordinarie vattenverket i Boden fanns redan ett biologiskt reningssteg, vilken in-

te reducerade halten järn och mangan i r̊avattnet till niv̊aer under Livsmedelsverkets

gränsvärden. I det befintliga biologiska reninggsteget strömmade r̊avatten igenom en

bassäng med mikroorganismer som etablerat sig p̊a stora diskar, ett s̊a kallat diskfilter.

Försöket i Boden fortlöpte under tre m̊anader och gick ut p̊a att jämföra det befintliga

diskfiltret med ett pilotfilter fyllt med sand (Winkler, 2017). Pilotfiltret i Boden nyttjade

samma typ av filtersand, Filtralite R©, som det här försöket och b̊ada försöken inympade

mikroorganismer fr̊an det befintliga diskfiltret. I tabell 4.2 jämförs det här försöket med
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de tv̊a pilotförsöken i Vänge och Boden med avseende p̊a reningsgrad och uppstartstid.

Reningsgraden presenteras som ett medelvärde. Som referens visas även den nuvarande

reningsgraden med kemisk oxidation i Klöverträsk grundvattenverk.

Tabell 4.2: Jämförelse av reningsgrad och uppstartstid i olika pilotförsök med biologiskt
oxidation i Vänge (McCleaf och Hedbom, 2014), Boden (Winkler, 2017) och Klöverträsk,
samt den kemiska reningen i Klöverträsk

Typ Pilotförsök Kemisk

Vattenverk Vänge Boden Klöverträsk Klöverträsk

Reningsgrad, Fe 95% 95% 92% 88%
Reningsgrad, Mn 95% 95% 97% 79%
Uppstartstid, Fe - 7 dagar 8 dagar - - -
Uppstartstid, Mn 60 dagar 67 dagar 41 dagar - - -

Jämfört med resultaten fr̊an de tv̊a tidigare pilotförsöken med biologisk oxidation (Mc-

Cleaf och Hedbom, 2014; Winkler, 2017) uppn̊ar det här försöket en lite högre reningsgrad

för mangan, 97%, jämfört med 95% för de tv̊a andra försöken. En lite lägre reningsgrad

uppn̊as för järn, 92%, jämfört med 95% för Vänge och Boden. Reningsgraden för järn

p̊a 92% är exklusive de tre mättillfällen d̊a en förhöjd turbiditet uppmättes i det fil-

trerade vattnet. Inklusive de tre mättillfällena blir reningsgraden 90% för järn. Jämfört

med kemisk avskiljning i det ordinarie verket i Klöverträsk uppn̊ar samtliga tre försök en

högre reningsgrad b̊ade för järn och mangan. Eftersom att r̊avattnet in till Klöveträsk

vattenverk kommer fr̊an tv̊a brunnar med varierande järnhalt är reningsgraden för det

ordinarie verket i tabell 4.2 beräknat p̊a ett viktat medelvärde mellan halterna i de tv̊a

brunnarna.

När det kommer till uppstartstid dröjer det ungefär lika l̊ang tid, cirka tv̊a månader, för

försöket i Vänge och försöket i Boden att komma under gränsvärdet för halten mangan

i det filtrerade vattnet medan det för pilotfiltret i Klöverträsk endast dröjer 41 dagar.

Vad gäller uppstartstiden för järn tar det ungefär en vecka för b̊ade försöket i Boden och

Klöverträsk att n̊a under gränsvärdet. Eftersom att b̊ade försöket i Boden och Klöverträsk

inympade mikroorganismer fr̊an samma mikrobiologiska koloni i diskfiltret är det inte helt

oväntat att uppstartstiden är relativt lika för de b̊ada. En intressant aspekt till följd därav

är varför det skiljer ungefär 21 dagar i uppstartstid för mangan. En möjlig orsak kan bero

att pilotfiltret i Boden var ett tv̊amediafilter där det övre skiktet bestod av en filtersand

med grövre kornfraktion än den som användes i det undre skiktet. Filtersanden i det undre

skiktet var av en finare fraktion, vilken var den fraktionsstorlek som även nyttjades i det

här försöket. Den grövre kornfraktionen har en större porositet, 50%, än den mindre,

40%, varp̊a den specifika ytan för manganoxiderande organismer att etablera sig p̊a kan
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(a) Järn (b) Mangan

Figur 4.6: Boxplott över järnhalten (a) och manganhalten (b) före och efter oxidations-
steget i pilotfiltret (bl̊a boxar) och i ordinarie verk i Klöverträsk (brun box för järn, grön
box för mangan). Den mindre bredden p̊a det bruna boxarna kommer att av de baseras
p̊a färre mätpunkter. Livsmedelsverkets gränsvärden visas som röda streckade linjer i
figurerna.

bli n̊agot mindre, vilket kan ha förlängt etableringstiden för mikroorganismerna. Tidigare

studier har även visat att ett tv̊amediafilter har n̊agot sämre reningsgrad än ett filter med

endast den finare kornfraktionen (Tekerlekopoulou och Vayenas, 2008). En annan aspekt

som kanske ocks̊a p̊averkar uppstartstiden för försöket i Boden, när det gäller mangan,

kan vara pH i r̊avattnet. Medel pH i r̊avattnet i Boden l̊ag under försökstiden p̊a pH 6,7

medan medel pH i r̊avattnet i Klöverträsk l̊ag p̊a pH 7,7. Tidigare studier har visat att

ett mer fördelaktigt pH för manganoxidation ligger runt pH 7,5 (Mouchet, 1992).

Sammanfattningsvis p̊avisar alla tre försöken med biologisk avskiljning en relativt

snabb uppstartsfas där det generellt g̊ar fort för järn medan det tar n̊agot längre tid

för mangan, ett mönster som även bekräftas i tidigare studier (Pacini m. fl., 2005). Re-

ningsgraden efter uppstartsfas ligger över 95% för mangan och över 90 − 95% för järn

vilket ligger över reningsgraderna p̊a 79% för järn och 88% för mangan med kemisk

avskiljning i Klöverträsk vattenverk.

4.3.2 Pilotförsöket i relation till ordinarie beredning i Klöverträsk

I figur 4.6 visas en boxplott över järnhalt (a) och manganhalt (b) före och efter oxida-

tionssteget i pilotfiltret (bl̊aa boxar) samt i ordinarie verk (brun box för järn, grön box

för mangan). Bredare boxar representeras av fler mätpunkter än tunnare boxar. I b̊ade

(a) och (b) visasLivsmedelsverkets gränsvärden för järn och mangan som en sträckad röd

linje.

Figur 4.6 visar en översk̊adlig bild över hur järn- och manganhalterna i r̊avattnet re-

duceras i pilotfiltret jämfört med ordinarie verk. Vad gäller järn i figur 4.6a reducerar
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b̊ade det ordinarie verket och pilotfiltret järn ur r̊avattnet till halter under Livsmedels-

verkets gränsvärde p̊a 0,1 mg/l. I figuren g̊ar det att se att halten järn i det filtrerade

vattnet generellt är lägre i pilotfiltret jämfört med i det utg̊aende dricksvattnet i ordinarie

verk, förutom för n̊agra uteliggare med högre halter för pilotfiltret vilka är de misstänkta

mätfelen som nämnts tidigare. Vad gäller mangan figur 4.6b reducerar pilotfiltret hal-

ten till under Livsmedelsverkets gränsvärde p̊a 0,05 mg/l och halten varierar inom ett

relativt smalt spann. Den kemiska avskiljningen i ordinarie verk reducerar inte mangan

till halter under gränsvärdet i utg̊aende dricksvatten under försöksperioden, men ligger

däremot precis p̊a 0,05 mg/l vid ett par tillfällen. Spridningen p̊a halten mangan i det

utg̊aende dricksvattnet efter den kemiska avskiljningen är även n̊agot större jämfört med

halten i det filtrerade vattnet efter den biologiska avskiljningen i pilotfiltret.

Ur perspektivet att uppn̊a halter av järn och mangan under Livsmedelsverkets gräns-

värden p̊a r̊avattnet i Klöverträsk verkar biologisk avskiljning vara att föredra vad gäller

mangan. Vad gäller järn uppfyller b̊ada metoderna, biologisk och kemisk avskiljning,

kravet p̊a att inte överstiga gränsvärdet för järn i utg̊aende dricksvatten, även om bio-

logisk avskiljning p̊avisar en högre reningsgrad. En aspekt som dock är viktig att väga

in i jämförelsen mellan biologisk och kemisk avskiljning är att försöket med biologisk

avskiljning endast utfördes i ett filter utan replikat. Att försöket utfördes med endast

ett filter och inte flera parallella filter kan sänka säkerheten p̊a resultatet fr̊an försöket.

Säkerheten sänks eftersom att det blir sv̊art att avgöra ifall resultaten var slumpartade

eller faktiska, vid biologisk avskiljning p̊a r̊avattnet i Klöverträsk. N̊agot som däremot

styrker säkerheten i försöket är den l̊anga försöksperioden p̊a ett år och att reningsgraden

under den perioden l̊ag konsekvent över 90% för b̊ade järn och mangan.

4.3.3 Biologisk avskiljning - Ett hållbart alternativ i små grundvat-
tenverk?

Klimatförändringarna är ett p̊ag̊aende fenomen som inte kommer att hämmas p̊a kort

sikt (Ojala m. fl., 2007). Årsmedelvärdet för vattentillg̊angen förväntas öka i hela Sverige,

till följd av klimatförändringarna. Det är däremot endast vintertid som en ökning av

vattentillg̊angen är att vänta. Sommartid väntas istället en minskad vattentillg̊ang i större

delen av landet p̊a grund av ökad avdunstning till följd av högre temperaturer. (Eveborn

m. fl., 2017).

Många mindre grundvattentäkter i Sverige regenereras av infiltrerad nederbörd (Ojala

m. fl., 2007), vilket även är fallet i Klöverträsk. En ökad grundvattenbildning vinter-

tid, till följd av en ökad vattentillg̊ang, kan medföra en utspädning av olika ämnen i

grundvattnet s̊asom järn och mangan. En minskad grundvattenbildning kan sommar-

tid medföra en avsänkning i grundvattenniv̊a och därmed en koncentrering av ämnena

istället (Sundén m. fl., 2010). Mer kortvariga väderfenomen s̊asom extrema skyfall kan

även medföra tillfälligt förhöjda halter av järn och mangan i grundvattnet (Sundén m. fl.,

2010).
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För höga halter av järn och mangan i r̊avattnet är redan idag ett stort problem vid

dricksvattenberedning i grundvattenverk (SGU, 2013). Klöverträsk grundvattenverk är

inget undantag och med klimatförändringarna riskerar problemet att trappas upp. Det är

möjligt att brunn 2 i Klöverträsk, till följd av det lägre jorddjupet, även kommer p̊averkas

mer av platsspecifika klimatförändringar än brunn 1. En ökad frekvens av temperatur- och

nederbördsanomalier i Klöverträsk kan s̊aledes medföra en större variation av halterna

järn och mangan än de som tidigare uppmätts, se figur 4.5a.

Det befintliga kemiska reningssteget för att avskilja järn och mangan med kaliumper-

manganat i Klöverträsk vattenverk är känsligt för förändringar i r̊avattenkvalitet. Med en

ökad variation av halterna järn och mangan i r̊avattnet kommer en noggrannare kontroll

av kemikaliedosering att krävas för att undvika att rester av kaliumpermanganat följer

med ut i distributionsnätet. Vidare s̊a justeras r̊avattnets pH idag för att berednings-

steget ska fungera optimalt med avseende p̊a mangan. En ökad variation av järn- och

manganhalten kan s̊aledes medföra en ökad kontroll och justering av berdningssteget. De

justeringar och kontroller vilka skulle kunna besparas vid ett biologiskt reningssteg. Det

här försöket har visat att biologisk avskiljning av järn och mangan inte bara är möjlig,

helt utan tillsats av kaliumpermanganat, utan även uppn̊ar bättre resultat i förh̊allande

till Livsmedelsverkets gränsvärden. Tidigare försök har även gjort gällande att det krävs

tv̊a separata filter vid biologisk oxidation när b̊ade järn och mangan är närvarande i

r̊avattnet (Mouchet, 1992). I det här försöket konstateras motsatsen vilket även visats i

senare studier s̊asom Tekerlekopoulou och Vayenas (2008) och Winkler (2017). Att endast

ett filter var tillräckligt kan vara fördelaktigt ur b̊ade installations- och driftsynpunkt,

d̊a det medför en lägre installationskostnad och tar upp en mindre yta jämfört med tv̊a

filter.

Utöver den besparing av tillsyn som biologisk avskiljning skulle kunna medföra är

kanske det faktum att kaliumpermanganat inte behöver nyttjas i beredningsprocessen

ocks̊a en besparing, b̊ade för människa och miljö. Kaliumpermanganat är nämligen en

processkemikalie som visat sig skadlig för miljön, speciellt för vattenlevande organismer

(Hobbs m. fl., 2006), och kan irritera b̊ade ögon och hud hos människan (Bretherick m. fl.,

2007). Med tanke p̊a att grundvattenverket i Klöverträsk är beläget p̊a en skolg̊ard skulle

det ur en hälso- och säkerhetsaspekt vara en fördel om kemikalien inte behöver nyttjas i

beredningsprocessen.

System i v̊ara samhällen är anpassade efter de lokala klimatförh̊allanden som har

r̊att i omr̊adet. Kemisk avskiljning med kaliumpermanganat är idag ett av de vanli-

gaste beredningsstegen för att avskilja järn och mangan vid mindre grundvattenverk

(Lidström, 2013). Utmaningen handlar därför om att anpassa systemen i samhället till

nya förändrade förh̊allanden till följd av klimatförändringarna (Ojala m. fl., 2007). Det

är avslutningsvis ofr̊ankomligt att ett förändrat klimat även medför nya utmaningar för

dricksvattenberedning och fokus bör därför riktas mot hur utmaningarna bäst hanteras.

Biologisk oxidation är ur den aspekten ett klimatsmart alternativ till kemisk oxidation

vid mindre grundvattenverk s̊asom det i Klöverträsk.



KAPITEL 5

Slutsatser

5.1 Slutsatser

• Försöket visade att vid ett beredningsuppeh̊all p̊a ungefär 5 h/dygn förmår mikro-

organismer att biologiskt avskilja järn och mangan i r̊avattnet i Klöverträsk till

niv̊aer under Livsmedelsverkets gränsvärden i det filtrerade vattnet.

• Uppstartstiden för biologisk avskiljning av järn var 8 dagar och 41 dagar för mangan.

Uppstartstiden för mangan var däremot snabbare än för liknande försök. Efter upp-

startstiden var reningsgraden 92% för järn och 97% för mangan.

• Temperatur, turbiditet och pH i det inkommande r̊avattnet p̊avisar inga tydliga

variationer i enlighet med förväntade årstidsvariationer.

• De uppmätta variationerna i temperatur, turbiditet och pH p̊averkar inte den bio-

logiska avskiljningen.

• Biologisk avskiljning av järn och mangan är möjligt i ett och samma filter vid en

temperatur mellan 6 och 9 ◦C, en turbiditet p̊a 0,22 FNU i medel och pH 7,7 i

r̊avattnet.

• Biologisk avskiljning p̊avisar en högre reningsgrad för järn och mangan än den be-

fintliga kemiska avskiljningen i Klöverträsk. Dessutom krävdes ingen pH-justering

för att n̊a god reningsgrad.

5.2 Fortsatta studier

Det finns flera aspekter att ta i beaktning när det kommer till att implementera ett

nytt processteg i ett grundvattenverk. Den aspekt som berörts mest i den här studien är

kanske den viktigaste, nämligen huruvida biologisk oxidation är tillämpbar i ett mindre

37
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grundvattenverk. Vidare har aspekten ifall den biologiska oxidationen p̊averkas av varia-

tioner i r̊avattenkvalitet berörts. Den här studien är nu avslutad men vid fortsatta studier

hade det varit av intresse att manuellt variera kvaliteten i r̊avattnet, vad gäller tempe-

ratur, turbiditet och pH, i ett större spann än vad som uppmättes i det här försöket,

i syfte att undersöka hur mikroorganismernas oxidationsförmåga p̊averkas. Det skulle i

sin tur ge en först̊aelse för hur klimatförändringarnas förväntade p̊averkan p̊a grundvat-

tenkvaliteten och därmed r̊avattenkvaliteten skulle kunna p̊averka mikroorganismernas

oxidationsförmåga.

Vidare är det i dricksvattenberedningssammanhang av vikt att en process fungerar op-

timalt, främst för att undvika onödiga driftkostnader. Därav hade det varit intressant att

utföra en studie över hur den biologiska oxidationen kan optimeras. Det hade i det sam-

manhanget varit intressant att titta p̊a vad som är en optimal ytbelastning, filterstorlek

och backspolningsfrekvens ur mikroorganismernas perspektiv.

Slutligen hade det även varit av intresse att studera vid hur l̊anga beredningsuppeh̊all

mikroorganismernas oxidationsförmåga avtar i ett biologiskt filter. En s̊adan studie skulle

kunna medföra att grundvattenverk med längre beredningsuppeh̊all än det i Klöverträsk

även faller inom ramen för möjligheten till biologisk avskiljning av järn och mangan.
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SMHI (2018). Året 2018 - Varmt, soligt och torrt år. https://www.smhi.se/klimat/2.

1199/aret-2018-varmt-soligt-och-torrt-ar-1.142756. Hämtad: 2019-01-18.
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APPENDIX A

Analysdata

Tabell A.1: Pilotfilter:Analysdata fr̊an r̊avattnet.

Datum ρFe ρMn pH Turbiditet Temperatur

[mg
l

] [mg
l

] [-] [FNU] [◦C]

27-jul 0,300 0,447 7,66 0,07 8,6

03-aug 0,290 0,438 7,58 0,13 6,1

10-aug 0,240 0,331 7,63 0,24 5,7

24-aug 0,330 0,370 7,70 0,79 8,7

30-aug 0,160 0,309 7,81 0,33 5,9

08-sep 0,140 0,295 7,83 0,24 6,0

13-sep 0,210 0,313 7,82 0,80 6,6

21-sep 0,130 0,319 7,82 0,22 6,6

27-sep 0,130 0,341 7,87 0,15 6,6

06-okt 0,190 0,321 7,84 0,42 6,0

12-okt 0,240 0,283 7,89 0,48 6,4

19-okt 0,130 0,308 7,92 0,17 -

25-okt 0,150 0,310 7,94 0,12 7,5

01-nov 0,220 0,374 7,99 0,22 8,4

10-nov 0,190 0,352 7,95 - 7,5

17-nov 0,150 0,312 7,91 0,22 6,5

25-nov 0,210 0,339 8,00 0,27 7,1

02-dec 0,150 0,347 7,97 0,19 6,1

09-dec 0,250 0,366 7,17 0,34 6,1

15-dec 0,160 0,342 7,23 0,21 6,0

Fortsätter p̊a nästa sida
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Datum ρFe ρMn pH Turbiditet Temperatur

[mg
l

] [mg
l

] [-] [FNU] [◦C]

20-dec 0,150 0,335 7,25 0,14 6,6

27-dec 0,200 0,335 7,20 0,17 5,9

02-jan 0,210 0,337 7,30 0,20 6,0

09-jan 0,130 0,328 7,30 0,13 6,0

17-jan 0,230 0,325 7,25 0,24 6,0

25-jan 0,280 0,396 7,44 0,45 8,6

01-feb 0,190 0,322 7,37 0,12 5,7

07-feb 0,250 0,373 7,39 0,27 8,0

16-feb 0,160 0,335 7,35 0,19 6,0

21-feb 0,210 0,319 7,41 0,32 5,7

02-mar 0,230 0,330 7,39 0,13 5,8

08-mar 0,150 0,289 7,22 0,18 5,4

21-mar 0,170 0,315 - 0,13 6,4

31-mar 0,170 0,330 7,56 0,20 6,0

12-apr 0,200 0,270 7,42 0,11 6,0

21-apr 0,110 0,313 7,47 0,12 6,6

25-apr 0,250 0,381 7,42 0,15 6,7

02-maj 0,220 0,341 7,38 0,26 6,4

11-maj 0,230 0,321 7,40 0,09 5,7

17-maj 0,190 0,344 7,42 0,12 5,5

22-maj 0,200 0,334 7,43 0,10 6,0

29-maj 0,230 0,322 7,47 0,15 5,7

05-jun 0,240 0,336 7,43 0,10 6,6

12-jun 0,220 0,347 7,46 0,11 6,2

19-jun 0,250 0,320 7,57 0,10 6,4

26-jun 0,160 0,345 7,48 0,17 6,1

04-jul 0,240 0,346 7,30 0,12 6,2

10-jul 0,190 0,341 7,34 0,20 6,5

17-jul 0,210 0,311 7,26 0,15 6,7

24-jul 0,350 0,390 7,20 0,19 7,9

01-aug 0,210 0,346 7,43 0,10 8,7

07-aug 0,210 0,367 7,43 0,11 8,2
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Tabell A.2: Pilotfilter: Analysdata fr̊an filtrerat vatten.

Datum Testtid ρFe ρMn pH Turbiditet Temperatur

[d] [mg
l

] [mg
l

] [-] [FNU] [◦C]

27-jul 8 0,03 0,33 7,72 0,16 7,1

03-aug 14 0,03 0,29 7,76 0,15 7,1

10-aug 21 0,03 0,18 7,67 0,08 6,4

24-aug 35 0,02 0,07 7,85 0,13 6,2

30-aug 41 0,01 0,02 7,84 0,12 5,4

08-sep 49 0,02 0,02 7,86 0,13 6,2

13-sep 54 0,02 0,02 7,83 0,15 11,3

21-sep 62 0,01 0,01 7,91 0,07 8,4

27-sep 68 0,01 0,02 7,96 0,07 8,1

06-okt 77 0,03 0,00 7,91 0,09 6,4

12-okt 83 0,01 0,01 7,92 0,15 9,5

19-okt 90 0,07 0,01 8,02 0,32 -

25-okt 96 0,00 0,02 7,99 0,14 10,4

01-nov 102 0,05 0,01 8,01 0,35 9,2

10-nov 111 0,00 0,01 8,05 0,16 8,8

17-nov 118 0,01 0,00 8,06 0,08 7,7

25-nov 126 0,04 0,01 8,07 0,07 7,1

02-dec 133 0,02 0,01 8,12 0,09 7,0

09-dec 140 0,04 0,00 7,29 0,07 9,0

15-dec 146 0,02 0,02 7,33 0,10 7,0

20-dec 151 0,00 0,02 7,32 0,07 7,4

27-dec 158 0,01 0,00 7,26 0,09 6,6

02-jan 163 0,02 0,02 7,33 0,07 6,6

09-jan 170 0,00 0,01 7,25 0,12 8,0

17-jan 178 0,02 0,01 7,33 0,08 6,7

25-jan 186 0,01 0,02 7,43 0,10 8,0

01-feb 192 0,02 0,01 7,47 0,07 4,9

07-feb 198 0,02 0,01 7,47 0,07 7,4

16-feb 207 0,01 0,01 7,36 0,07 8,9

21-feb 212 0,02 0,01 7,50 0,07 6,0

02-mar 223 0,02 0,00 7,41 0,06 6,4

08-mar 229 0,01 0,02 7,23 0,10 7,9

21-mar 242 0,01 0,02 - 0,06 7,0

31-mar 251 0,02 0,00 7,57 0,06 6,9

Fortsätter p̊a nästa sida
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Datum Testtid ρFe ρMn pH Turbiditet Temperatur

[d] [mg
l

] [mg
l

] [-] [FNU] [◦C]

12-apr 263 0,02 0,01 7,51 0,06 6,7

21-apr 272 0,01 0,01 7,60 0,07 8,7

25-apr 276 0,01 0,01 7,53 0,11 8,6

02-maj 283 0,02 0,01 7,47 0,07 7,2

11-maj 292 0,01 0,01 7,53 0,10 7,5

17-maj 298 0,04 0,01 7,49 0,15 8,8

22-maj 303 0,01 0,00 7,43 0,06 7,6

29-maj 310 0,02 0,01 7,46 0,10 7,1

05-jun 316 0,00 0,00 7,43 0,07 6,9

12-jun 323 0,02 0,01 7,48 0,05 6,5

19-jun 330 0,07 0,01 7,55 0,42 7,0

26-jun 337 0,00 0,01 7,52 0,07 6,6

04-jul 345 0,02 0,01 7,42 0,06 6,5

10-jul 351 0,01 0,01 7,39 0,06 6,7

17-jul 358 0,03 0,00 7,30 0,12 8,3

24-jul 365 0,02 0,00 7,29 0,13 12,4

01-aug 372 0,02 0,01 7,52 0,06 10,2

07-aug 378 0,01 0,01 7,54 0,08 7,3

Flödesändringar på råvatten in till pilotfiltret
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Tabell A.3: Pilotfilter: Ytbelastning och flöde samt g̊angtid genom filtret.

Datum ytbelastning Flöde G̊angtid filter Kommentar

[m
h

] [m
3

h
] [min]

2016-06-27 5,0 0,63 8,4 Uppstartsvärden
2016-08-15 2,5 0,31 16,8 Sänkning: Filtret bräddade
2016-09-12 2,2 0,28 19,1 Mätning
2016-09-12 3,0 0,38 14,0 Ökning: Successivt minskad be-

lastning
2016-12-15 2,7 0,34 15,6 Mätning
2016-12-15 3,2 0,40 13,2 Ökning: Successiv minskad be-

lastning
2016-12-20 3,1 0,39 13,5 Mätning
2017-01-17 0 0 0 Frusen ledning in till filtret, max

3 dygn
2017-01-25 3,0 0,38 14,0 Mätning
2017-01-25 2,1 0,26 20,0 Sänkning: Filtrerat vatten leds in

i ordinarie verk
2017-02-01 2,1 0,26 20,0 Mätning
2017-02-01 3,2 0,40 13,2 Ökning: Korrigering efter omled-

ning
2017-03-21 3,2 0,40 13,2 Mätning
2017-03-31 3,4 0,43 12,3 Mätning
2017-04-12 3,2 0,40 13,2 Mätning
2017-05-17 4,8 0,60 8,8 Ökning: Test av filtrets maxkapa-

citet
2017-05-22 2,5 0,31 17,0 Sänkning: Bräddning efter 5 da-

gar
2017-06-12 4,8 0,60 8,8 Ökning: Test igen av filtrets

maxkapacitet
2017-06-16 3,2 0,40 13,2 Sänkning: Bräddning igen efter 4

dagar
2017-08-07 3,1 0,39 13,7 Avslutningsvärden
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Analysdata från referenslaboratorium

Tabell A.4: Kontrollmätningar; syrehalt i r̊avatten och efter pilotfilter.

Datum COD R̊a COD EF
[mg

l
] [mg

l
]

2016-09-14 2,20 2,20
2016-12-02 2,00 1,80
2016-12-20 2,10 1,90
2017-01-02 3,30 1,90
2017-02-01 - 2,10
2017-05-15 - 1,40
2017-08-15 - 1,70

Tabell A.5: Mätdata för utg̊aende dricksvatten fr̊an ordinarie grundvattenverk i
Klöverträsk under perioden 2015-01-27 till 2017-11-27.

Datum ρFe ρMn pH Turbiditet
[mg

l
] [mg

l
] [-] [FNU]

2015-01-27 0,02 0,08 8,6 0,19
2015-06-08 0,03 0,08 8,6 0,16
2015-08-10 0,04 0,11 8,5 0,19
2015-10-12 0,03 0,12 8,4 0,27
2015-11-16 0,03 0,13 8,5 0,27
2016-02-03 0,03 0,08 8,5 0,20
2016-03-02 0,03 0,09 8,6 0,42
2016-06-15 0,02 0,02 8,6 0,10
2016-08-15 0,02 0,09 8,9 0,32
2016-11-22 0,02 0,07 8,6 0,14
2017-02-01 0,02 0,05 8,5 0,17
2017-05-10 0,05 0,07 8,5 0,22
2017-09-05 0,05 0,05 8,6 0,21
2017-11-27 0,05 0,02 8,3 0,10
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Tabell A.6: Mätdata fr̊an r̊avattenbrunn 1 i Klöverträsk under perioden 2013-02-05 till
2017-11-27.

Datum ρFe ρMn pH Turbiditet Temperatur
[mg

l
] [mg

l
] [-] [FNU] [◦C]

2013-02-05 0,34 0,41 7,9 0,22 4,8
2013-06-10 0,31 0,40 7,7 0,13 6,1
2013-08-12 0,28 0,37 7,7 0,35 -
2013-11-18 0,30 0,39 7,7 0,12 8,6
2014-01-27 0,29 0,37 7,7 0,13 -
2014-06-09 0,32 0,40 7,6 0,15 5,2
2014-08-11 0,27 0,38 7,6 0,11 6,2
2014-11-17 0,28 0,35 7,7 0,21 5,2
2015-01-27 0,31 0,40 7,6 0,11 5,3
2015-06-08 0,29 0,40 7,7 0,10 5,4
2015-08-10 0,29 0,31 7,7 0,22 5,6
2015-11-16 0,29 0,39 7,7 0,14 5,3
2016-02-03 0,30 0,39 7,6 0,15 5,3
2016-03-02 0,30 0,39 7,8 0,20 7,7
2016-06-15 0,26 0,37 7,8 0,10 5,6
2016-08-15 0,26 0,38 7,6 0,10 5,7
2016-11-22 0,29 0,43 7,6 0,11 5,6
2017-02-01 0,27 0,38 7,7 0,19 5,0
2017-05-10 0,27 0,41 7,6 0,19 5,0
2017-09-05 0,28 0,40 7,6 0,12 5,8
2017-11-27 0,26 0,37 7,6 0,12 5,9
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Tabell A.7: Mätdata fr̊an r̊avattenbrunn 2 i Klöverträsk under perioden 2013-02-05 till
2017-11-27.

Datum ρFe ρMn pH Turbiditet Temperatur
[mg

l
] [mg

l
] [-] [FNU] [◦C]

2013-02-05 0,11 0,33 7,9 0,41 5,2
2013-06-10 0,82 0,31 7,6 2,40 6,1
2013-08-12 10,00 0,31 7,7 57,00 -
2013-11-18 0,09 0,28 7,8 0,25 8,6
2014-01-27 0,84 0,28 7,7 2,20 -
2014-06-09 0,39 0,29 7,7 0,97 5,4
2014-08-11 0,21 0,20 7,7 0,91 6,4
2014-11-17 0,81 0,27 7,8 2,90 5,7
2015-01-27 0,20 0,28 7,7 0,59 5,6
2015-06-08 0,41 0,27 7,7 0,64 5,8
2015-11-16 0,18 0,21 7,7 0,69 5,6
2016-02-03 0,54 0,28 7,6 2,50 -
2016-03-02 0,12 0,27 7,6 0,37 7,5
2016-06-15 5,60 0,26 7,7 9,40 5,4
2016-08-15 0,14 0,28 7,7 0,14 6,0
2016-11-22 0,11 0,29 7,7 0,51 5,6
2017-02-01 0,17 0,23 7,7 0,30 5,4
2017-05-10 0,42 0,28 7,6 0,80 5,4
2017-09-05 0,08 0,22 7,6 0,54 6,8
2017-11-27 0,24 0,25 7,5 1,00 5,8
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Linjär regression

Järn och mangan efter filter plottad mot temperatur i råvattnet

Figur B.1: Halten järn i filtrerat vatten plottad mot temperatur i r̊avattnet.
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Figur B.2: Halten mangan i filtrerat vatten plottad mot temperatur i r̊avattnet.

Järn och mangan efter filter plottad mot turbiditet i råvattnet

Figur B.3: Halten järn i filtrerat vatten plottad mot turbiditet i r̊avattnet.
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Figur B.4: Halten mangan i filtrerat vatten plottad mot turbitidet i r̊avattnet.

Järn och mangan efter filter plottad mot pH i råvattnet

Figur B.5: Halten järn i filtrerat vatten plottad mot pH i r̊avattnet, innan elektrodbyte.
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Figur B.6: Halten järn i filtrerat vatten plottad mot pH i r̊avattnet, efter elektrodbyte.

Figur B.7: Halten mangan i filtrerat vatten plottad mot pH i r̊avattnet, innan elektrod-
byte.
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Figur B.8: Halten mangan i filtrerat vatten plottad mot pH i r̊avattnet, efter elektrodbyte.
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