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1. Situationsplan med grundvattenrör, pilotgropar, infiltrationsbrunn,
infiltrationsyta och anläggningen för markavvattning.
2. Analysresultat från vattenprov tagna i samband med behandlingen av
länshållningsvatten
3. Analysresultat från vattenprov tagna från anläggningen för
markavvattning.
4. Analysresultat från vattenprov tagna på länshållningsvatten efter två
veckors pumpning.
5. Analysresultat från vattenprov tagna i grundvattenrör.
6. Analysresultat från hydrometerförsök på vatten från
markavvattningsanläggningen och länshållningsvatten.
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1 Inledning
I samband med projektering av saneringsarbeten inom Surte 2:38 och Surte 43:1
har fältförsök genomförts i syfte att klarlägga markens hydrauliska förutsättningar
och möjligheter till rening av länshållningsvatten. Detta som underlag för val av
saneringsmetod och skydd av omgivningen, i synnerhet Göta älv. Pilotförsöket har
inkluderat pumpning och infiltration av länshållningsvatten samt analys av olika
reningsmetoder.
Pilotförsök omfattar utförande av två större pilotgropar. Groparna har efter
genomgång av tillgängligt geoteknisk och miljötekniskt material placerats där de
bedöms ge de mest representativa eller ”värsta fall” data för det aktuella området,
framför allt med hänsyn till grundvattenproblematiken.

2 Metod och
genomförande
2.1 Schaktning
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Schaktning av två provgropar har utförts ned till underliggande naturliga marklager
i två områden med olika föroreningsbild. Det översta marklagret från avbaningen
lades upp bredvid respektive provgrop. De underliggande förorenade massorna
transporterades till anläggning för markavvattning.
Groparnas utbredning var 5 x 5 meter i markytan och sträckte sig till ca 2,5 m djup.
I varje provgrop etablerades en pumpbrunn i form av ett slitsat plaströr (Ø 400
mm), vilket i dess nedre del kringfylldes med makadam (Bild 1).
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Bild 1 Pilotgroperna Ti1101 till vänster och Ti1109 till höger. Bilden på Ti1101 är
tagen i samband med pumpning.

2.2 Anläggning för markavvattning

Bild 2 Anläggningen för markavvattning med tät, sluttande botten mot fördjupning
för provtagning i lägsta hörnet. Grus omgärdar läget för provtagning som mothåll
mot massorna.

2.3 Pumpning - länshållning
Pilotförsöket har innefattat länsvattenpumpning från två pilotgropar (Ti1101 och
Ti1109). Pumpning har skett med länshållningspump kopplad till mjuk pumpslang
(Bild 3). Flöde är justerat med kulventil vid ingående vatten till oljeavskiljare (Bild
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För provisorisk uppläggning av förorenade massor konstruerades en yta med
lutande tät botten. Bassängens lägsta hörn fördjupades och medgav provtagning av
vatten från upplagt material (Bild 2).
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3). Pumpning inleddes i Ti1101 med 17 dagars pumpning och därefter pumpades
Ti1109 under 3 dagar.

2.4 Grundvattenrör
Som underlag för prognostisering av mängden tillrinnande länshållningsvatten
under sanering, samt hur pumpning och infiltration påverkar omgivande
grundvattennivåer, har ett antal grundvattenrör runt provgropar och
infiltrationsområde använts (Bilaga 1). I grundvattenrören mättes vattennivåerna
regelbundet manuellt och med automatiska nivågivare före, under och efter
pumpning/infiltration. Detta för att kunna redogöra för hur nivåerna förändrar sig
över tiden med uttag och infiltration samt för att få en god bild av hur grundvattnet
kan komma att hanteras vid planerad sanering. Vid behov är nivåerna
kompenserade för lufttryck från mätstation i Tuve (N57°45’16”, E11°55’59”).

2.5 Omhändertagande av vatten
Pump-/länshållningsvatten återfördes till marklagren genom en infiltrationsbrunn
och en infiltrationsbädd (Bilaga 1). Två olika utförande för infiltrationen gjordes i
syfte att klarlägga deras respektive kapacitet.
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Infiltrationsbrunnen utgjordes av en 2,4 meter djup brunn med 1 000 mm diameter
med öppen botten mot naturliga marklager. De nedre två ringarna perforerades för
att underlätta utströmningen av vatten från brunnen.

Bild 3 Avledning av pumpvatten från schakt till infiltrationsbrunn via oljeavskiljare.

Infiltrationsytan skapades genom avbaning av massorna ner till strax över
grundvattenytan inom en yta av ca 5 x 10 meter. Avbaningsmassorna lades upp
som vall mot omgivningen (Bild 4).
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Bild 4 Infiltrationsyta med mottagande av vatten från pumpning via oljeavskiljare.

I infiltrationsbrunn och infiltrationsyta följdes flöde och nivåer som underlag för att
fastställa markens vattenförande förmåga. När pumpningen översteg infiltrationskapaciteten reducerades pumpningen av vatten manuellt genom strypning eller
avbröts pumpningen automatiskt av nivåbrytare.

2.6 Rening
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Omhändertaget vatten från pilotförsöket återfördes till marklagren genom
infiltration. Inledningsvis genomfördes även konventionell fysikalisk och kemisk
rening i reningsanläggning före infiltration. Länshållningsvatten från respektive
pilotgrop fördes genom reningsanläggningen med två olika flöden. För att
anläggningen skulle ges ett jämnt flöde samlades vattnet i cistern före
anläggningen. Reningen innefattade oljeavskiljare, påstryckfilter, kolfilter och
jonbytarfilter. Vattenprov togs efter respektive reningssteg. Analys är utfört
avseende oljeindex, PAH och metaller (uppslutet/filtrerat).
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Figur 1 Schematisk skiss av reningsanläggningens uppbyggnad. Provtagningsställen
är markerade med triangel.

2.7 Vattenprovtagning och analys
Inom pilotförsöket är prov taget från anläggning, länshållningsvatten,
grundvattenrör och efter olika steg i reningsanläggningen. Analyser har utförts på
Eurofins Sverige AB vid laboratoriet i Lidköping. Laboratoriet är ackrediterat för
de analyser som omfattas av denna redovisning. Summaberäkningar för PAH är
inte möjligt att ackreditera.

2.8 Strömningshastighet för grundvatten
Med syfte att bestämma strömningshastigheten för grundvatten vid infiltration har
spårämnesförsök genomförts. Som spårämne användes 77-procentig kalciumklorid
(vägsalt). Höjd kloridhalt höjer den elektriska konduktiviteten, vilken är lätt mätbar
med t.ex. handinstrument eller on-line med datalogger.
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50 kg vägsalt tillsattes infiltrationsytan i samband med infiltration. Elektriska
konduktiviteten följdes i omgivande grundvattenrör med dels handburet
instrument, dels on-line med sensor kopplad till datalogger.

2.9 Återställning
Efter att schaktning och undersökningar slutförts återfylldes groparna med
upptagna massor. Bräddning av vatten i samband med återfyllnad visade sig inte
vara ett problem. Slangar tömdes på resterande vatten till infiltrationsbrunn och
infiltrationsyta. Oljeavskiljare avinstallerades och rengjordes på ett kontrollerat sätt
hos leverantör.

2009-09-22
Surte 2:38 och 43:1, Ale kommun
Redovisning av genomförande och resultat från pilotförsök

10 (30)

3 Resultat
3.1 Hydrauliska försök
3.1.1 Provpumpning i Pilotgrop 1 (Ti1101) med utsläpp i
infiltrationsyta
Pumpning utfördes från Pilotgrop 1 (Ti1101) med ett initialflöde om 2 l/s. Efter
fullständig avsänkning i pilotgropen minskade flödet till 0,9 l/s vilket motsvarade
tillrinningen till gropen. Sammanlagd pumptid uppgick till ca 17 dygn. Avsänkning
registrerades i samtliga närbelägna grundvattenrör och vid pumpningens avslut
bedöms stationärt tillstånd inträtt inom hela mätytan.
Pumpflöde tillfördes infiltrationsytan, efter oljeavskiljning (Figur 2). Avståndet
mellan Pilotgrop 1 och infiltrationsytan var ca 70 meter. Infiltrationsytans botten
låg ovan grundvattenytan vid pumpningens inledning. Innan jordlagren under
infiltrationsytan var vattenmättade skedde infiltrationen via ett begränsat antal
lägen med särskilt hög genomsläpplighet (s.k. preferential paths). Allteftersom
infiltrationen fortgick steg grundvattennivån ovan bottenytan varefter infiltration
bedömdes ske genom hela bottenytan.

Länshållningsvatten
Oljeavskiljare

ca 70 meter

Vattennivåerna i grundvattenrör omgivande infiltrationsytan steg, men även här
bedöms stationärt tillstånd ha inträffat före pumpningens avslut.
Avståndet mellan pumpning och infiltration bedöms vara tillräckligt för att de inte
mätbart skulle påverka varandra.
Grundvattennivåernas och flödets förändring med tiden redovisas i Figur 3 nedan.
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Figur 2 Schematisk skiss av pilotgrop, oljeavskiljare och infiltrationsyta med
omgivande grundvattenrör.
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Ti1101
Ti1101 man
Ti1102
Ti1102 man
Ti1103
Ti1103 man
Ti1104
Ti1104 man
Ti1171 man

11.0

nivå (m)

10.5
10.0
9.5
9.0
09-06-12

09-06-19

09-06-26

09-07-03

09-07-10

11.0
Ti1105
Ti1105 man
Ti1106
Ti1106 man
Ti1111
Ti1111 man

nivå (m)

10.5
10.0
9.5
9.0
09-06-12

09-06-19

09-06-26

09-07-03

09-07-10

Flöde (l/min)

160
120
80

Uppmätt flöde

40
0
09-06-12

09-06-19

09-06-26

09-07-03

09-07-10
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Figur 3 Vattennivåer i grundvattenrör omgivande Pilotgrop 1 (Ti1101) och uppmätt
flöde. Pumpning fortgick under 17 dygn.

3.1.2 Provpumpning i Pilotgrop 2 (Ti1109) med utsläpp i
infiltrationsbrunn
Pumpning utfördes från Pilotgrop 2 (Ti1109) med ett flöde om 2 l/s. Detta flöde
översteg infiltrationsbrunnens kapacitet och automatisk nivåbrytare stoppade
pumpen regelbundet för att hindra bräddning och startade pumpning när utrymme
för infiltration fanns. Resulterande medelflöde under pumptiden var 0,5 l/sek.
Sammanlagd pumptid uppgick till 3 dygn. Avsänkning registrerades i samtliga
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närbelägna grundvattenrör och vid pumpningens avslut bedöms stationärt tillstånd
inträtt inom hela mätytan.
Pumpflöde tillfördes infiltrationsbrunnen, efter oljeavskiljning (Figur 4). Avståndet
mellan Pilotgrop 2 och infiltrationsbrunnen var ca 30 meter. Infiltrationsbrunnens
botten låg i ovankant av naturliga marklager (lera/gyttja).

Länshållningsvatten
Oljeavskiljare

ca 30 meter

Figur 4 Schematisk skiss av pilotgrop, oljeavskiljare och infiltrationsbrunn med
omgivande grundvattenrör.

I grundvattenrör i anslutning till Pilotgrop 2 sjönk vattennivåerna.
Grundvattenrören som omgav infiltrationsbrunnen påverkades dock mycket lite.
Ti1108
Ti1108 man
Ti1109
Ti1109 man
Ti1107
Ti1107 man

10.5

nivå (m)

10.0
9.5
9.0
8.5
09-07-06

09-07-07

09-07-08

09-07-09

Ti1112
Ti1112 man
Ti1111
Ti1111 man
Ti1105
Ti1105 man

11.0

10.5

10.0
09-07-06

09-07-07

09-07-08

09-07-09

Figur 5 Vattennivåer i grundvattenrör omgivande Pilotgrop 2 (Ti1109) och
infiltrationsbrunn (Ti1112). Pumpning fortgick under 3 dygn.
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nivå (m)

11.5
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3.2 Vattenkvalitet
Vattenprov är uttaget från anläggningen för markavvattning, grundvattenrör och
från behandlat länshållningsvatten. Redovisade halter är i flera fall jämförda med
utsläppskrav till recipienten Göta älv, framtagna i samband med saneringen av
Bohus varv, ca 1 700 meter norr om aktuellt saneringsområde (Tabell 1).
Tabell 1 Högsta tillåtna månadsmedelvärden och riktvärden för föroreningar i
behandlat schakt-, lak- och länshållningsvatten från Bohus varv för utsläpp till
recipient Göta älv.
Parameter
Parameter
Susp. mtrl
Oljeindex
PAH 16
Arsenik

50 mg/l
5 mg/l
15 µg/l
0,03 mg/l

Bly
Koppar
Kvicksilver
Zink

1,1 mg/l
0,5 mg/l
0,02 mg/l
1,5 mg/l

pH skall ligga mellan 6 och 8

Vatten från markavvattningsanläggningen
Vatten från markavvattningsanläggningen rann av på den lutande bottenytan mot
en fördjupning i lägsta hörnet. Från detta är vatten provtaget för hydrometeranalys
och analys av oljeindex, PAH- och metallhalter och svavel (Tabell 2, Bilaga 3).
Hydrometeranalysen visade att 75 viktsprocent av det suspenderade materialet i
vattnet var i lerfraktionen (<0,002 mm). I övrigt återfanns även silt (20
viktsprocent) och i övrigt sand (Bilaga 6).
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Tabell 2 Analys av vattenprov från anläggningen för markavvattning. Rödmarkerade
värden är högre, och grönmarkerade värden är lägre än befintliga utsläppskrav för
vatten inom Bohus varv till Göta älv. För övriga saknas utsläppskrav. Halter i mg/l
om inte annat anges.
Parameter Uppslutet Filtrerat
Parameter Uppslutet Filtrerat
Oljeindex
PAH (µg/l)
Arsenik
Bly
Järn
Kadmium
Kobolt
Koppar

57
3,31
0,070
4,8
11
0,0052
0,0041
2,6

0,0095
0,014
0,13
0,000042
0,0034
0,018
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Krom
Kvicksilver
Mangan
Nickel
Svavel
Vanadin
Zink

0,12
0,025
2,8
0,31
19
2,2
4,0

0,00090
<0,0001
0,70
0,013
12
0,0066
0,072
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Grundvatten
I vattenprov i grundvattenrör omgivande infiltrationsytan (Ti1105, Ti1106, Ti1111)
låg pH på 7,3-7,5 efter två veckors infiltration. Redoxförhållanden efter 9 dagars
pumpning (090625) var Ti1105(-149mV), Ti1106(-125mV) och Ti1111(-50mV).
Vattenkvaliteten i grundvattenrör Ti1047 och Ti1171 är provtaget inom ramen för
kompletterande miljöteknisk undersökning, bl.a. i syfte att klarlägga förekomsten
av metylkvicksilver i grundvatten (Tabell 3). Avseende oljeindex, PAH- och
metallhalter i grundvattenrör Ti1105, Ti1106 och Ti1111 hänvisas till
nedanstående avsnitt Rening (Tabell 6, Tabell 7 och Tabell 8).
Tabell 3 Analysresultat från vattenprov i grundvattenrör Ti1047 och Ti1171.
Rödmarkerade värden är högre, och grönmarkerade värden är lägre än befintliga
utsläppskrav för länshållningsvatten inom Bohus varv till Göta älv. För övriga saknas
utsläppskrav.
Ti1047
Ti1171
Uppslutet
0,5
0,63
0,0091
0,7
0,0028
0,0062
0,3
0,1
0,0089
26
0,053
0,094
3,7

Filtrerat
0,0011
<0,00005
0,000022
0,0033
0,0017
<0,0002
<0,0001
0,021
<0,0002
0,22

Uppslutet
7,3
7,1
0,15
7,6
0,015
0,09
3,9
0,63
0,037
30
0,36
0,3
20

Filtrerat
0,0037
0,0011
<0,00002
0,00099
0,00055
0,00024
<0,0001
0,0038
0,00064
0,021

Länshållningsvatten
Inför provpumpningen (09-06-11) togs vattenprov för hydrometeranalysen i
länshållningsvatten. Denna visade att 35-65 viktsprocent av det suspenderade
materialet i vattnet var i lerfraktionen (<0,002 mm). I övrigt återfanns även silt (3055 viktsprocent) och i övrigt sand (5-10 viktsprocent) (Bilaga 6).
Efter 9 dagars pumpning (09-06-25) i Pilotgrop 1 (Ti1101) var redox-90mV. Efter
17 dagars pumpning (09-07-03) var pH 8,0.
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Parameter
Oljeindex (mg/l)
PAH (µg/l)
Arsenik As (mg/l)
Bly Pb (mg/l)
Kadmium Cd (mg/l)
Kobolt Co (mg/l)
Koppar Cu (mg/l)
Krom Cr (mg/l)
Kvicksilver Hg (mg/l)
MeHg (ng/l)
Nickel Ni (mg/l)
Vanadin V (mg/l)
Zink Zn
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Avseende oljeindex, PAH- och metallhalter i länshållningsvattnet hänvisas till
nedanstående avsnitt Rening (Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 10).

3.3 Rening
Reningsanläggning
Inledningsvis utfördes konventionell rening av pumpvatten från respektive
pilotgrop med vid två olika flöden, 3 l/min och 20 l/min. Reningsstegen bestod i
oljeavskiljning, påstryckfilter, kolfilter och jonbytarfilter. Vatten samlades i en ren
cistern före tillförsel till reningsanläggningen. Vatten provtogs i fem lägen omedelbart efter cistern: efter oljeavskiljare och tunna; efter påstryckfilter; efter
kolfilter och efter jonbytarfilter. Halter för ingångvatten och efter respektive
reningssteg samt dess reningsgrad redovisas i Tabell 4 och Tabell 5 nedan.
Samtliga metall- och PAH-halter i Steg 1 var under utsläppskraven enligt gällande
miljödom för Bohus varv (Tabell 1). Oljeindex var över utsläppskravet vid det
större flödet. Tillräcklig rening av olja erhölls efter oljeavskiljare.
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I reningsanläggningen hade kolfiltret den bästa enskilda reningseffekten som i flera
fall halverade totalmängden förorening.
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Tabell 4 Halter i länshållningsvatten från Pilotgrop 1 (Ti1101) efter respektive
reningssteg och kvarvarande andel av halten i steg 1 (3 l·min-1 / 20 l·min-1).

Bly
% förorening
kvar
Koppar
% förorening
kvar
Zink
% förorening
kvar

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Oljeavskiljare

Påstryckfilter

Kolfilter

Jonbytarfilter

filtrerat

0,0054 /
0,0054

0,0062 /
0,0056

0,0049 /
0,0057

ofiltrerat

0,014 / 0,016

0,014 / 0,016

0,013 / 0,013

filtrerat

100/100

150/104

91/106

0,0055 /
0,0048
0,0086 /
0,0083
102/89

0,00054 /
0,00075
0,0025 /
0,0035
10/14

ofiltrerat

100/100

93/81

0,002 / 0,0018

0,0083 / 0,002

ofiltrerat

100/100
0,0018 /
0,0018
0,41 / 0,45

0,42 / 0,41

0,38 / 0,43

61/52
0,0017 /
0,0021
0,19 / 0,2

18/22
0,00084 /
0,00082
0,12 / 0,16

filtrerat

100/100

110/100

461/111

94/117

47/46

Arsenik

% förorening
kvar

Steg 1

ofiltrerat

filtrerat

ofiltrerat

100/100

102/91

93/96

46/44

29/36

ofiltrerat

0,00074 /
0,00076
0,19 / 0,22

0,00077 /
0,0007
0,19 / 0,2

0,0031 /
0,0008
0,18 / 0,21

0,00071 /
0,00096
0,084 / 0,084

0,00037 /
0,00031
0,059 / 0,094

filtrerat

100/100

104/92

419/105

96/126

50/41

ofiltrerat

100/100

100/91

95/96

44/38

filtrerat

31/43

filtrerat

0,026 / 0,026

0,029 / 0,031

0,56 / 0,033

0,0046 / 0,005

ofiltrerat

0,78 / 0,88

0,8 / 0,79

0,74 / 0,95

0,32 / 0,33

0,0073 /
0,0053
0,2 / 0,26

filtrerat

100/100

112/119

2154/127

18/19

28/20

ofiltrerat

100/100

103/90

95/108

41/38

26/30

<0.0001 /
<0.0001

<0.0001 /
<0.0001

0,0031 / 0,003

<0.0001 /
<0.0001
0,0014 /
0,0014
-

0,0011 / 0,001

% förorening
kvar

filtrerat

<0.0001 /
<0.0001
0,0031 /
0,0045
100/100

-

<0.0001 /
<0.0001
0,0026 /
0,0029
-

ofiltrerat

100/100

100/67

84/64

45/31

36/22

Oljeindex
% förorening
kvar
PAH 16
(µg/l)
% förorening
kvar

ofiltrerat

3,4 / 5,2

2,8 / 2,7

2,4 / 2,5

0,66 / 0,89

0,57 / 0,7

ofiltrerat

100/100

82/52

71/48

19/17

16/14

ofiltrerat

3,72 / 1,8

2,72 / 1,2

1,1 / 1,1

0/0

0/0

ofiltrerat

100/100

73/67

30/61

-

-

filtrerat
Kvicksilver
ofiltrerat

-
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Tabell 5 Halter i länshållningsvatten från Pilotgrop 2 (Ti1109) efter respektive
reningssteg och kvarvarande andel av halten i steg 1 (3 l·min-1 / 20 l·min-1).
Filtrerat/
Ämne (mg/l)

Koppar
% förorening
kvar
Zink
% förorening
kvar

Steg 5

Påstryckfilter

Kolfilter

Jonbytarfilter

0,018 /
<0,0002

filtrerat

0,0029 /
0,0027
0,0035 /
0,0034
94/104

ofiltrerat

100/100

90/91

90/100

filtrerat

0,015 / 0,014

0,013 / 0,013

0,016 / 0,014

ofiltrerat

0,062 / 0,064

0,057 / 0,055

filtrerat

100/100

87/93

ofiltrerat

100/100

92/86

145/92

39/45

26/14

ofiltrerat

0,0029 /
0,0032
0,02 / 0,016

0,0035 /
0,0036
0,02 / 0,016

0,0071 /
0,0054
0,031 / 0,019

0,00059 /
0,00056
0,011 / 0,011

0,00049 /
0,00061
0,024 / 0,011

filtrerat

100/100

121/113

245/169

20/18

17/19

ofiltrerat

100/100

100/100

155/119

55/69

filtrerat

581/-

<0.0002 /
0,015
<0.0005 /
<0,0005
- / 577

0,09 / 0,059

385/441
0,00038 /
0,000099
0,024 / 0,029

0,0002 /
0,00024
0,016 / 0,009

107/100

2,5/0,7

1,3/1,7

0,015 / 0,015

120/69

filtrerat

0,18 / 0,25

0,2 / 0,22

0,21 / 0,23

0,005 / 0,0077

ofiltrerat

0,27 / 0,34

0,31 / 0,28

0,33 / 0,3

0,035 / 0,049

0,0077 /
0,0022
0,027 / 0,018

filtrerat

100/100

111/88

117/92

2,8/3,1

4,3/0,9

ofiltrerat

100/100

115/82

122/88

13/14

10/5,3

<0.0001 /
<0.0001
<0.0001 /
<0.0001
-

<0.0001 /
<0.0001
<0.0001 /
<0.0001
-

<0.0001 /
<0.0001
<0.0001 /
<0.0001
-

<0.0001 /
<0.0001
<0.0001 /
<0.0001
-

% förorening
kvar

filtrerat

<0.0001 /
<0.0001
0,0001 /
<0,0001
100/100

ofiltrerat

100/100

-

-

-

-

Oljeindex
% förorening
kvar
PAH 16
(ug/l)
% förorening
kvar

ofiltrerat

2,7 / 15

0,79 / 0,84

0,66 / 0,79

0,14 / 0,14

<0.1 / <0,1

ofiltrerat

100/100

29/5,6

24/5,3

5,2/0,9

-

ofiltrerat

5,3 / 7,4

8,8 / 3,6

3,2 / 2,6

0/0

0/0

ofiltrerat

100/100

166/49

60/35

-

-

filtrerat
Kvicksilver
ofiltrerat
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Steg 4

0,0027 /
0,0025
0,0035 /
0,0031
87/96

ofiltrerat

% förorening
kvar

Steg 3

Oljeavskiljare

filtrerat

Bly

Steg 2

0,0031 /
0,0026
0,0039 /
0,0034
100/100

Arsenik

% förorening
kvar

Steg 1

ofiltrerat
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Rening genom mark
Infiltration
Förorenat vatten som passerar genom marklagren renas till viss grad genom bl.a.
fastläggning. I syfte att klargöra detta är vattenprov taget i grundvattenrör som
omger infiltrationsytan – före och efter ca två veckors infiltration (Tabell 6, Tabell
7 och Tabell 8)
Tabell 6 Oljeindex och PAH-halter i grundvattenrör omgivande infiltrationsytan,
före/efter tvåveckors infiltration av länshållningsvatten.
Parameter
Ti1105
Ti1106
Ti1111
Reningsgrad
5,3/5,6
1,9/5,7
<0,1/<0,1
0%
Oljeindex (mg/l)
10,2/<0,5
4,6/<0,5
0,51/<0,5
>90%
PAH (µg/l)
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Tabell 7 Metallhalter i grundvattenrör omgivande infiltrationsytan, före/efter
tvåveckors infiltration av länshållningsvatten. Halter avser efter uppslutning av
vattenprovet.
Parameter
Ti1105
Ti1106
Ti1111
Reningsgrad
0.45/0,0028
0.63/0,0018
0.097/0,0016
99%
Arsenik (mg/l)
20/0,077
21/0,026
0.44/0,0015
100%
Bly (mg/l)
0.15/0,00073
0.15/<0,0001 0.0041/<0,0001
100%
Kadmium (mg/l)
0.37/0,0034
0.47/0,0064
0.095/0,0023
98%
Kobolt (mg/l)
18/0,1
17/0,035
0.3/0,0074
99%
Koppar (mg/l)
1.4/0,0061
1.4/0,0016
0.19/0,0026
99%
Krom (mg/l)
0.24/0.12/0.0072/Kvicksilver (mg/l)
1.5/0,025
1.8/0,016
0.15/0,0067
98%
Nickel (mg/l)
0.88/0,0038
0.88/0,0012
0.48/0,0033
100%
Vanadin (mg/l)
47/0,54
46/0,22
2.1/0,017
99%
Zink (mg/l)
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Tabell 8 Metallhalter i grundvattenrör omgivande infiltrationsytan, före/efter
tvåveckors infiltration av länshållningsvatten. Halter avser efter filtrering av
vattenprovet.
Parameter
Ti1105
Ti1106
Ti1111
Arsenik (mg/l)
Bly (mg/l)
Kadmium (mg/l)
Kobolt (mg/l)
Koppar (mg/l)
Krom (mg/l)
Kvicksilver (mg/l)
Nickel (mg/l)
Vanadin (mg/l)
Zink (mg/l)

0.00087/0,0011
<0.00005/<0.00005
<0.00002/0,0003
0.0064/0,0021
0.0023/0,0048
<0.0002/<0,0002
<0.0001/<0,0001
0.0082/0,014
<0.0002/<0,0002
0.02/0,25

0.0012/0,00059
<0.00005/<0,00005
<0.00002/<0,00002
0.0083/<0,0057
0.00047/<0,0015
<0.0002/<0,0002
<0.0001/<0,0001
0.012/0,0091
<0.0002/<0,0002
0.0098/0,043

0.0019/0,00089
<0.00025/<0,00005
<0.0001/<0,00002
0.0038/0,0011
<0.001/0,0054
<0.001/0,00025
<0.0001/<0,0001
0.001/0,0037
<0.001/0,00021
0.0084/0,007

Provtagning har även skett av infiltrationsytan före och efter ca två veckors
infiltration av länshållningsvatten. Analys är utfört på samlingsprov från sex lägen
inom ytan. Metallhalterna har ökat med 1 – 3 gånger ursprunglig halt, frånsett bly
och kadmium som ökat till ytterligare. Motsvarande gäller för PAH som ökat 2 – 3
gånger, frånsett fluoren och pyren som ökat ytterligare.
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Tabell 9 Metall- och PAH-halter i infiltrationsytan (mg/kg TS, om inte annat anges),
före/efter tvåveckors infiltration av lånshållningsvatten.
Parameter
Före
Efter
Parameter
Före
Efter
4
11 Krom
25
42
Arsenik
140
410 Kvicksilver
3,1
8,8
Barium
280
1500 Nickel
20
44
Bly
25400
43800 Zink
370
940
Järn
<0,21
0,76 Vanadin
40
110
Kadmium
11
14 Torrsubstans (%)
86,8
61,7
Kobolt
560
570 PAH
6,8
21,2
Koppar

Pumpning
Länspumpning från en pilotgrop under lång tid kan innebära att huvuddelen av de
närbelägna föroreningarna dras ur marken och att en del av föroreningen från större
avstånd fastläggs i marklagren varvid pumpvattnet med tiden blir mindre förorenat.
Av denna anledning togs prov på pumpvatten, efter att det passerat oljeavskiljare, i
såväl den inledande fasen och den avslutande fasen.
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Renin
gsgrad
26%

79%
-164%

-106%
-491%
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Under 17 dagars länspumpning av Pilotgrop 1 reducerades totalhalten metaller med
mer än 85 procent och halten i filtrerade prov minskade med upptill 70 procent,
frånsett kopparhalten som var alltjämt hög (Tabell 10). Vattnet var även märkbart
klarare i det senare skedet.
Provtaget vatten har passerat oljeavskiljare. Oljeavskiljaren fungerade under två
veckor utan tömning.
Tabell 10 Förändring av analyserade oljeindex, PAH- och metallhalter mellan
inledande skede och efter ca två veckors pumpning. Analyserna avser vattenprov efter
oljeavskiljare, dels efter filtrering och efter uppslutning på laboratorium (mg/l om
inte annats anges).
Inledn./Avslutn.
Kvarvarande
Inledn./Avslutn.
Kvarvarande
andel förorening
andel förorening
2,8/0,47
17%
Oljeindex
2,06/0,52
25%
PAH (µg/l)
Filtrerat
Uppslutet
0.0059/0,001
17%
0.015/0,0022
15%
Arsenik
0.0019/<0,00005
<3%
0.415/0,014
3%
Bly
<0.00002/<0,00002
0.0009/<0,0001
<11%
Kadmium
0.00185/0,00034
18%
0.0052/<0,001
<19%
Kobolt
0.000735/0,00088
120%
0.195/0,0068
3%
Koppar
<0.0002/<0,0002
0.013/<0,001
<8%
Krom
<0.0001/<0,0001
0.00305/<0,0001
<3%
Kvicksilver
0.0059/0,0018
31%
0.0245/0,0015
6%
Nickel
0.00515/0,0003
6%
0.071/0,0036
5%
Vanadin
0.03/0,0068
23%
0.795/0,034
4%
Zink

3.4 Strömningshastighet för grundvatten
I samband med infiltrationen genomfördes spårämnesförsök. Genom att tillsätta
salt och mäta elektriska konduktiviteten i omgivande grundvattenrör avsågs
strömningshastigheten kunna beräknas från tiden från tillsättande av salt till
erhållandet av en topp i elektriska konduktiviteten över avståndet till
grundvattenröret. Försöket lyckades inte på grund av höga salthalter i
grundvattenrörens nedre del (upptill 17 mS/cm), troligen från underliggande
naturliga lera. Dessa höga salthalter överskuggade troligen den förhöjning som
förväntades av infiltrationsförsöket.

2009-09-22
Surte 2:38 och 43:1, Ale kommun
Redovisning av genomförande och resultat från pilotförsök

n:\101\16\1011691\0-mapp tidermans utfyllnadsområde\leverans\färdiga
- pm\pilotförsök\pilotförsök vid surte 2_38 och 43_1 090922.docx

Spårämnesförsök
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4 Analys
Utvärderingen av provpumpningen av pilotgroparna görs kvalitativt och
kvantitativt.

4.1 Provpumpning
Inledningsvis skärskådas avsänkningsförloppet i förhållande till flödesvariationen
för att fastställa om antaganden om homogena, isotropa markförhållanden
fortsättningsvis är giltiga. Mot bakgrund av att marklagrens vattenförande del i
huvudsak består av heterogent fyllnadsmaterial kan ett sådant antagande anses
märkligt. Men marklagren kan trots sin uppbyggnad alltjämt uppträda naturligt som
helhet och hydrauliken reagera naturligt.
Provpumpningen av Pilotgrop 1 (Ti1101) genomfördes under ca 17 dygn med
avsänkning i samtliga närbelägna grundvattenrör. Avsänkningen bedömdes inte
öka före pumpstopp och stationärt tillstånd antas ha inträffat inom hela mätytan.

Tid-/avsänkningsanalys
Provpumpning i Pilotgrop 1 (Ti1101)
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Avsänkningsförloppet i Pilotgrop 1 och omgivande grundvattenrör följer inte vad
som är typiskt för radiell tillströmning. Förloppet motsvarar istället vad som kan
förväntas vid begränsat magasin och/eller s.k. kanalströmning, med en huvudsaklig
riktning från var tillflödet sker (Figur 6).
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Lutning 1:2 kanalströmning

Lutning 1:1 –
begr. magasin

Figur 6 Resulterande avsänkning i Ti1102 under pumpning i Pilotgrop 1 (Ti1101).

Förloppet kan förklaras genom brunnens och grundvattenrörens placering i
anslutning till ett före detta dike genom området.
Provpumpning i Pilotgrop 2 (Ti1109)

Figur 7 Resulterande avsänkning i Ti1107 under pumpning i Pilotgrop 2 (Ti1109).
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Från resulterande avsänkning i Ti1107 från provpumpning i Pilotgrop 2 (Ti1109)
har beräknats en hydraulisk konduktivitet om 2,5·10-4 m/s och en
magasinskoefficient av 0,02 (Figur 7).
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Figur 8 Resulterande avsänkning i Ti1108 under pumpning i Pilotgrop 2 (Ti1109).

Från resulterande avsänkning i Ti1108 från provpumpning i Pilotgrop 2 (Ti1109)
har beräknats en hydraulisk konduktivitet om 6·10-4 m/s och en magasinskoefficient av 0,01 (Figur 8).

Avstånd-/avsänkningsanalys
Under stationära förhållanden minskar grundvattensänkningen med avståndet från
brunnen. Beräkningar av markens hydrauliska konduktivitet har gjorts baserat på
erhållna avsänkningar och kännedom om fyllnadslagrets mäktighet under
grundvattenytan.
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Från resultat från provpumpningen i Pilotgrop 1 (Ti1101) har beräknats en
hydraulisk konduktivitet av 5,3·10-4 m/s och en magasinskoefficient av 0,5.

2009-09-22
Surte 2:38 och 43:1, Ale kommun
Redovisning av genomförande och resultat från pilotförsök

24 (30)

Figur 9 Avstånd-/avsänkningsanalys baserat på provpumpning i Ti1101 med
avsänkningar i omgivande grundvattenrör, Ti1102, Ti1103 och Ti1171.

Figur 10 Avstånd-/avsänkningsanalys baserat på provpumpning i Ti1109 med
avsänkningar i omgivande grundvattenrör, Ti1107 och Ti1109.
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Från resultat från provpumpning i Pilotgrop 2 (Ti1109) har beräknats en hydraulisk
konduktivitet om 2,8·10-4 m/s och en magasinskoefficient av 0,23.
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4.2 Vattenkvalitet
Fortgående infiltration av länshållningsvatten kan ske under förutsättning att
bädden inte sätts igen och kapaciteten minskar. Vid sidan av infiltrationsbäddens
funktion som partikelfilter bedöms i första hand utfällningen av järn- och
manganoxider kunna reducera infiltrationskapaciteten.
Redox i grundvatten och länshållningsvatten var svagt reducerande. Observerade
pH mellan 7,3 och 8.0 gör gällande att järn normalt bör uppträda tvåvärt.
Resonemanget är dock teoretiskt och förutsätter att vattnet är i kemisk jämvikt
vilket inte bedöms troligt, särskilt inte med hänsyn till pumpning och blandning av
vatten. Små förändringar som höjt pH eller redox kan medföra att järnet faller ut
som t.ex. Fe(OH)3. Rostutfällningen i infiltrationsanläggningen var tydlig men
ledde inte till någon märkbar förändring av infiltrationskapaciteten (Bild 5).

Bild 5 Infiltrationsytan efter genomförd infiltration. Rostutfällningen är tydlig på
anläggningens botten.
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4.3 Strömningshastighet för grundvatten
Spårämnesförsöket med spridning av salt från infiltrationsytan var inte
framgångsrikt. Istället kan strömningshastighet beräknas med kunskap av
hydraulisk gradient, hydraulisk konduktivitet och effektiv porositet. Mot bakgrund
av framräknade värden i analysen av genomförd provpumpning och med antagande
av en effektiv porositet av 30 procent var strömningshastigheten i samband med
genomfört infiltrationsförsök 10-15 m/dygn.

2009-09-22
Surte 2:38 och 43:1, Ale kommun
Redovisning av genomförande och resultat från pilotförsök

26 (30)

5 Diskussion
5.1 Vattenburna partiklar
Hydrometeranalys av länshållningsvatten har visat att andelen material i
lerfraktionen (< 2 µm) är 35-65 procent. Laboratorieanalys av halten suspenderat
material innefattar inte material i fraktioner under 1,6 µm (filtreras bort). Stor del
av lerfraktionen innefattas därmed inte vid bestämning av suspenderad halt.
Turbiditet mäter istället ljusgenomsläppligheten för provtaget vatten och tar därför
hänsyn till alla fraktioner. Detta medför att om huvuddelen av föroreningarna är
partikelbundna är turbiditet en bättre indikator för föroreningshalt än halten
suspenderat material.
De aktuella föroreningarna binder till partiklarnas yta. Den specifika ytan
(ytarea/volym) ökar med minskad partikelstorlek. Detta bör innebära att andelen
partikelbunden förorening ökar med turbiditeten och med finandelen av
suspenderat material.
Hög finandel medför att materialavskiljning med sedimentation kan kräva
flockning för att nå tillräcklig reducering av mängden vattenburna partiklar före
utsläpp till recipient.

5.2 Rening
Rening med konventionell reningsanläggning med flera reningssteg är genomfört
vid två olika flöden. För att säkerställa ett jämnt flöde genom anläggningen
pumpades inledningsvis ca tre kubikmeter vatten från en pilotgrop till en cistern.
Vattnet hade en uppehållstid i cisternen som kan ha medfört viss sedimentering.
Eftersom metaller och PAH i stor utsträckning är partikelbundna, kan även en del
av föroreningen sedimenterat. Detta påverkar ingående totalhalter (uppslutna
prover), men bedöms inte påverka resulterande reningseffekt i respektive
reningssteg.
I Pilotgrop 1 (Ti1101) är lerhalten lägre än i Pilotgrop 2 (Ti1109). Den
sammantagna reningseffekten i anläggningen skiljer sig dock inte mellan
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Reningsanläggning
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länshållningsvattnet. Baserat på detta är det därför inte möjligt att uttala sig om
föroreningarna i högre grad är bundna till lerfraktionen eller siltfraktionen.

Rening i mark
Infiltration
Analyser har gjorts av PAH- och metallhalter i vattenprov från grundvattenrör
omgivande infiltrationsytan. Halterna i grundvatten efter uppslutning av provet är
betydligt högre än halterna efter filtrering. Detta indikerar att huvuddelen av
metallerna är bundna till organiskt material och partiklar som avskiljs vid filtrering.
Grundvattenrören var relativt nysatta före första provtagning. Stor skillnad mellan
analysresultat från uppslutna och filtrerade prover kan, trots god omsättning före
provtagning, förklaras av hög grumlighet
Förändringen mellan före och efter två veckors infiltration av länshållningsvatten,
indikerar att halterna i grundvatten efter uppslutning minskat betydligt medan
halterna efter filtrering är oförändrade eller har ökat. Detta kan förklaras av att
marken fungerar som sedimentfälla där avskiljning av partiklar, och därmed
föroreningar, sker. Därtill sker en sköljning av befintliga marklager av filtrerat
infiltrationsvatten och halterna i grundvattenrör sjunker under ursprungshalten.
Den lösta delen i grundvattenrören ligger i nivå med halten i infiltrationsvattnet,
vilket kan betyda att ingen ytterligare rening sker genom t.ex. komplexbindning,
jonbytesmekanism eller annan fastläggning.
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Oljeindex i grundvatten påverkas inte. Anledningen kan vara att denna står i
jämvikt med olja bundet i marklager som inte lakas ut av infiltrerande vatten.
En omättad zon i marklagren ovan grundvattenytan är gynnsamt vid infiltration av
vatten i marklagren. I genomförda försök med infiltrationsbrunn och -yta har
grundvattennivån i läget för infiltrationen stigit ovan ursprunglig markyta. Detta
innebär att fortsatt infiltration i mättade jordlager styrs av höjd och bredd på flödets
tvärsnittsarea och den hydrauliska gradienten. Flödet från en infiltrationsyta sker
över en längre tvärsnittsyta, och därmed högre kapacitet, än flödet från en
infiltrationsbrunn. En infiltrationsyta med god utsträckning vinkelrätt mot flödet
ger därmed den högsta infiltrationskapaciteten.
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Pumpning
Oljeindex i pumpvattnet har under två veckors pumpning minskat med över 80
procent. I pumpvattnet har PAH-halterna sjunkit med 75 procent och
totalmetallhalterna sjunkit med minst 85 procent av ursprungshalten från inledande
till avslutande skede. Resultatet kan förklaras av att mängden vattenburna partiklar
med tiden sköljs ur jordvolymen närmast pilotgropen och att huvuddelen av
föroreningarna är partikelbundna. Pumpning av förorenat vatten genom förorenad
jord innebär en filtrering och därmed renande effekt på pumpvattnet med avseende
på dessa parametrar.

6 Slutsatser
Markområdets hydraulik präglas av ett fyllnadsmaterial med stor heterogenitet och
anisotropi. Hydraulisk konduktivitet är från två lägen inom utredningsområdet
beräknat till 2 – 6·10-4 m/s, men varierar med läge och riktning.
Möjligheten till länshållning före schakt styrs av bl.a. flödesbredden till
dräneringen. Ett täckt dike med lutning mot en uttagsbrunn bedöms vara ett bra
alternativ till flera uttagsbrunnar.

Inför reningen av länshållningsvatten låg erhållna PAH- och metallhalter under
utsläppskraven till recipient för saneringen vid Bohus varv. I försöket med
konventionell reningsanläggning kan dock en del av föroreningarna sedimenterat i
cisternen som föregick reningen, vilket kan ha reducerat ingående totalhalt. Största
reningseffekt genom konventionell rening erhölls efter påstryckfilter och kolfilter.
Tillräcklig rening av olja erhölls med oljeavskiljare.
I området är den omättade zonen liten. Infiltrationskapaciteten i marklagren styrs
därför i första hand av över hur stor flödesbredd som kan erhållas i marklagren
mellan infiltration och uttag. En infiltrationsyta utsträckt vinkelrät mot avsedd
flödesriktning ger därmed ökad kapacitet.
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PAH och metaller är huvudsakligen partikelbundna. Rening som baseras på
sedimentation eller filtrering kan ge tillräcklig reningseffekt. Oljeavskiljare är en
förutsättning för att reducera mängden olja.
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Länsvattenbehandling med oljeavskiljning och sedimentation bedöms kunna möta
behovet av rening med avseende på metaller, PAH, oljeindex och grumlighet.
Grumlingen har visat på hög finandel, vilket kan innebära att sedimentationen
behöver förstärkas genom flockning.
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