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Sammanfattning 
 
Enligt riksdagens miljömål skall användningen av naturgrus och sand minskas. Idag 
används ca 100 000 ton/år för vattenbehandling, vilket endast är en mindre andel av den 
totala årliga förbrukningen. Det finns emellertid anledning att tro att miljömålets krav på 
minskad användning kan leda till en prishöjning på dessa produkter som innebär att ett 
förädlat bergkrossmaterial kan vara ett ekonomiskt intressant alternativ. 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka fyra alternativa bergkrossmaterial för 
behandling av dricksvatten och jämföra dessa med den kända filtersanden från Råda. Två 
av bergkrossmaterialen hade sitt ursprung i form av stenmjöl från bergtäkter i Ubbarp och 
Gladökvarn. Ur detta hade ett material med en kornstorleksfördelning som 
långsamfiltersand siktats fram. Från asfaltverk i Ubbarp och Solna togs s k varmfickesand. 
Filtermaterialens hydrauliska och mekaniska egenskaper bestämdes i laboratorium och ett 
14 veckor långt kolonnförsök utfördes för studier av filtermaterialens vattenrenande 
förmåga. Tio kolonner placerades inomhus i en pumpstation vid en råvattentäkt i 
Katrineholm. Filtermaterialets djup i kolonnerna var 50 cm och vardera materialen utsattes 
för kontinuerliga flöden till fem mättade kolonner och fem omättade kolonner under 
belastningar av  0,2 m/h  respektive 0,1 m/h. 
 
Prover togs på inkommande råvatten och utgående vatten från kolonnerna vid sju tillfällen 
och med två veckors intervall. Hydraulisk konduktivitet, kornstorleksfördelning och 
specifik yta (BET) bestämdes för varje material. Parametrarna pH, elektrisk konduktivitet 
och vatteninnehåll samt halten organiskt innehåll hos materialen analyserades också. På 
vattenproverna bestämdes TOC, turbiditet, pH, alkalinitet, elektrisk konduktivitet, och 
metallhalter. Från ett annat provtagningsprogram erhölls data på råvattnets COD. 
 
Ytbestämningen med BET-metoden visade att långsamfiltersanden från Ubbarp har den 
största specifika ytan med 0,73 m2/g. Den specifika ytan hos Råda sand uppmättes till 0,50 
m2/g och alla andra material hade ytor under detta värde. Den specifika ytan befanns alltså 
inte vara större hos ett bergkrossmaterial än hos en natursand. Kornen hos ett 
bergkrossmaterial är kantiga vilket annars skulle kunna förmodas ge en större specifik 
yta.Troligen finns det sekundära mineral bildade på natursanden som ger en större specifik 
yta vilket inte är fallet hos bergkrossmaterialens färskare ytor.  
 
Ubbarps och Gladökvarns långsamfiltersand visade sig ha lika goda hydrauliska 
egenskaper som hos Råda sand. Dessa två material visade också bra förmåga att avskilja 
organiskt material. Varmfickesanden från Ubbarp och varmfickesanden från Solna visade 
sig vara mindre lämpade för ändamålet dricksvattenrening. Den hydrauliska 
konduktiviteten var liten hos dessa beroende på en alltför stor andel finmaterial.  
Återkommande igensättningar och höga turbiditetstal till en början var kännetecknade för 
varmfickesanden.  
 
Turbiditeten hos vattnet från alla kolonner överskred de normer som Livsmedelsverket satt 
upp, men en viss minskning kunde observeras av denna under de sista veckorna av 
försöket. Avskiljningen av organiskt material mätt som TOC visade också en positiv trend 
med tiden. TOC-analysen har genomförts på både filtrerade (0,45 um) och icke-filtrerade 
vattenprover för att undersöka finmaterialets betydelse för fastläggningen av organiskt 
material. Avskiljningen är procentuellt sett relativt stor, speciellt hos långsamfiltersanden 
från Ubbarp som vid sista provtagningsomgången har avskiljt så mycket som 30 %. TOC-
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avskiljningen var större hos de tre material som siktades till en långsamfilterkurva 
(långsamfiltersanden från Ubbarp, långsamfiltersanden från Gladökvarn och Råda sand) än 
hos de två färdiga produkterna (varmfickesanden från Ubbarp och varmfickesanden från 
Solna) vilka hade en högre andel finmaterial. Försöken gav således inget stöd för att en hög 
andel finmaterial skulle ge en bättre avskiljning av organiskt material.  
För att undvika hydrauliska problem och problem med förhöjd turbiditet bör andelen 
finmaterial (< 0,2 mm) vara låg och materialet tvättat. 
 
Materialen urlakades inte på metaller under den inledande perioden av försöken. Hos 
vattenproverna tagna den första perioden kunde inga höga halter av metaller eller andra 
farliga grundämnen detekteras.  
 
De viktigaste parametrarna för rening i ett långsamfilter är adsorption och biologisk 
nedbrytning. Då dessa två mekanismer fungerar på ett bra sätt tillsammans är avskiljningen 
av förorenande ämnen som störst. En förlängd försökstid skulle ha kunnat ge intressanta 
resultat med tanke på att det finpartikulära materialet delvis har  tvättats bort och att 
temperaturen utomhus ökar, vilket leder till en ökad biologisk aktivitet i vattnet och på 
filterytorna vilket i sin tur kan leda till en ökad avskiljning av organiskt material. 
 
Fortsatta försök bör inriktas på att se vilka möjligheter som finns att framställa ett material 
med önskvärda filteregenskaper ur stenmjöl som innebär ett optimalt utnyttjande av 
utgångsmaterialet. Kanske kan vissa avsteg göras från den traditionella 
långsamfilterkurvan så att materialåtgången blir mindre. Vidare bör tekniken för siktning 
och tvättning utredas för att klarlägga produktionskostnader och konkurrenskraften mot 
natursand. 
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Summary 
 
Filtration is the process of passing water through a porous medium with the expectation 
that the filtrate has a better quality than the influent. The medium is usually natural sand. 
Crushed rock aggregates  (CRA) can be an alternative to natural sand as the latter are a 
limited resource in many areas. The aim of this work was to test the hydraulic properties 
and purification efficiency of four types of CRA and to compare treatment results with the 
commercial Råda sand. The CRA was taken from the following places; Ubbarp, south 
Sweden and, Solna and Gladökvarn in the vicinity of Stockholm. Laboratory studies and 
column tests at a raw water intake in Katrineholm (approx. 200 km south of Stockholm) 
included investigations of the hydraulic properties, the potential of the filter material to 
retain suspended matter and to reduce the turbidity of the incoming water, and specific 
surface area measurement. Occurrence of biofilm on the filter surface was observed and 
the filter’s capacity to reduce the total amount of organic carbon (TOC) was measured.  
 
In the column experiment water was distributed to ten columns where five materials were 
tested under saturated and unsaturated conditions. Two of the CRA filter materials, sand 
for slow filtration from Ubbarp and Gladökvarn, had similar hydraulic performance to that 
of a natural filter sand and revealed also good performance in the removal of total organic 
carbon (TOC). The other two filter materials, a sand used for asphalt production (sw. 
varmfickesand) from Ubbarp and from Solna, which both had a larger percentile finer 
fractions, had much lower hydraulic capacity and TOC removal efficiency than that of the 
Råda sand. The finer fraction did not enhance the TOC removal and caused clogging of the 
filter. The turbidity of the column effluents was high through out the experiment, probably 
due to that the material was not washed prior to the start. The specific surface areas of the 
crushed rock aggregates were generally somewhat smaller than that of the Råda sand.  The 
relatively large are of the Råda sand is probably caused by secondary mineral formation on 
the surfaces of sand particles.  
 
It was concluded that CRA, particularly the Ubbarp and Gladökvarn filter sands, are 
promising materials for drinking water production. Before a final evaluation of the 
potential for development of commercial products can be made, more investigations should 
be performed on most suitable grain size distribution, technique for sieving and washing, 
and the production cost. 
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1. Bakgrund och målsättning 
 
Av Sveriges befolkning är 90 % beroende av den kommunala vattenproduktionen som 
uppgår till 950 Mm3/år. Av den kommunala vattenproduktionen genomgår 20 % 
långsamfiltrering, alltså ca 200 Mm3/år. Långsamfiltreringen sker ofta i kombination med 
andra reningsmetoder och i kombination med andra filtreringsmetoder så som 
snabbfiltrering och konstgjord grundvattenbildning genom bassänginfiltration. 
Bassänginfiltration eller konstgjord grundvattenbildning utgör också ungefär 20 % av den 
totala dricksvattenproduktionen. Vid 140 anläggningar produceras idag 225 Mm3/år.  
 
Vid bergkrossning uppstår en finkornig restprodukt, s.k. stenmjöl eller 0-2 material. Om 
det skulle gå att ersätta den idag utnyttjade natursanden med ett filtermaterial framställt ur 
denna bergkrossfraktion till rimlig kostnad skulle detta vara en intressant produkt för 
bergmaterialindustrin. Andra parametrar än den ekonomiska lönsamheten som avgör om 
ett material är ett konkurrenskraftigt alternativ till natursand är miljöeffekter vid utvinning 
och framställning, risk för lakning av metaller från materialet och hur bra reningsförmåga 
det har. Det är även viktigt att veta hur lång livslängd ett filtermaterial har och om man kan 
tvätta det och återanvända det flera gånger.  
 
En metod för undersökning av reningsförmågan är att fylla stora kolonner med olika 
filtermaterial och infiltrera råvatten under en längre period. Ett sådant förfarande har 
tillämpats i detta projekt, där den övergripande målsättningen var att undersöka 
möjligheten att ersätta naturgrus med bergkross som filtermaterial vid rening och 
produktion av dricksvatten. Specifika syften var att (i) karakterisera materialegenskaperna 
hos fyra typer av bergkross och att (ii) i laboratorie- och kolonnförsök studera materialens 
hydrauliska egenskaper och deras vattenrenande förmåga  
 
 
 
2. Metodik 
 
Följande material ingick i försöken: Ubbarb bergkross (UL),  Ubbarp varmfickesand (UV),  
Solna varmfickesand (SV), Gladökvarn bergkross (GK), och  Råda sand, natursand, 
långsamfiltersand (RS). UL och GK hade siktats fram till en kornstorleksfördelning som 
långsamfiltersand. 
 
På laboratorium bestämdes följande egenskaper hos materialen: kornstorlek genom 
siktanalys, specifik yta enligt BET-metoden, hydraulisk konduktivitet, porositet och 
skrymdensitet, pH, elektrisk konduktivitet, vattenhalt och glödgningsförlust. 
 
Ett kolonnförsök sattes upp vid råvattenintaget för ett försök med sprinklerinfiltration i 
Katrineholm där utrustningen placerades inomhus på pumpstationen. Material fylldes till 
50 cm djup i de 10 kolonnerna och vardera materialen testades under mättade och omättade 
förhållanden. I det mättade flödet var belastningen 0,2 m/h och i det omättade 0,1 m/h. 
Försöket pågick under 14 veckor från november 2004 till februari 2005 och provtagning av 
kolonnernas in- och utgående vatten gjordes varannan vecka. Vattenanalyserna omfattade 
temperatur, pH, alkalinitet, turbiditet, elektrisk konduktivitet, total organiskt kol (TOC) 
och metaller. 
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Figur 1. Kolonnuppställning med mättat flöde 
 
 
3.  Resultat 
 
3.1 Material egenskaper och hydrauliska egenskaper 
 
Kraven för den effektiva kornstorleken, d10, hos en långsamfiltersand, uppfylldes av 
långsamfiltersanden från Ubbarp (d10 = 0,35), långsamfiltersanden från Gladökvarn (d10 = 
0,34) och av Råda sand (d10 = 0,32). De andra två filtermaterialen hade en effektiv 
kornstorlek som var betydligt mindre, 0,16 mm för varmfickesanden från Ubbarp och 0,25 
mm för varmfickesanden från Solna. 
 
Siktkurvorna visade att kravet för olikformighetstalet d60:d10, som för en långsamfiltersand 
ska ligga under 2,5 bara uppfylldes av referensmaterialet Råda sand. Långsamfiltersanden 
från Ubbarp och långsamfiltersanden från Gladökvarn hade ett olikformighetstal strax över 
detta värde. BET-analysen visade att långsamfiltermaterialet från Ubbarp har störst 
specifik yta, 0,73 m2/g. Även Råda sand hade relativt stor specifik yta 0,50 m2/g. Den 
minsta specifika ytan uppmättes för varmfickesanden från Ubbarp, 0,21 m2/g.  
 
Den hydrauliska konduktiviteten bestämdes på laboratoriet för Råda sand till 1,2E-3 m/s. 
Hos långsamfiltersanden från Ubbarp och Gladökvarn var den hydraulisk konduktiviteten 
ungefär hälften så stor, 5,7E-4 m/s respektive 6,7E-4 m/s. De andra två materialen, 
varmfickesanden från Ubbarp och varmfickesanden från Solna hade ännu lägre hydraulisk 
konduktivitet, 1,0E-4 m/s respektive 1,2E-4 m/s. Råda sand, långsamfiltermaterialen från 
Gladökvarn och Ubbarp hade under dessa försök skrymdensiteterna  1706, 1452 respektive 
1747 kg/m3. Alla material uppvisade ett pH kring 9. Högst pH värde har 
långsamfiltersanden från Ubbarp med pH 9,4. Den elektriska konduktiviteten var hos Råda 
sand mycket låg, 7,3 μS/cm, i jämförelse med den uppmätta elektriska konduktiviteten hos 
de övriga filtermaterialen. Högsta konduktiviteten uppmättes för varmfickesanden från 
Ubbarp, 92,2 μS/cm.  
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I kolonnförsöken var Råda sand det enda material som före och efter de 14 
provtagningsveckorna uppvisade en hydraulisk konduktivitet av samma storlek. 
Långsamfiltersanden från Gladökvarn uppvisade en minskning i konduktivitet hos den 
mättade och omättade kolonnen med 34 % respektive 65 %. Hos långsamfiltersanden från 
Ubbarp har den hydrauliska konduktiviteten minskat med 76 % hos den mättade kolonnen 
och med 83 % hos den omättade. Detta material och varmfickesanden från Ubbarp visade 
störst tendens till igensättning. Varmfickesanden från Ubbarp som redan från början hade 
låg hydraulisk konduktivitet (9,4E-5 m/s), minskade sin konduktivitet med 88 % hos den 
mättade kolonnen och hade därmed en mycket liten vattengenomsläpplighet. Samma 
tendens och konduktivitetsminskning uppträdde även hos den omättade kolonnen fylld 
med Ubbarps varmfickesand. 
 
 
3.2 Vattenrenande förmåga 
 
Vattentemperaturen sjönk från 15 oC till 6 oC under de första sex veckorna för att sedan 
ligga kvar där till försökets slut. Råvattnets pH-värde sjönk från november månad till 
januari månad med 0,5 pH enheter från pH 7,5 till pH 7,0. Alkaliniteten varierade under 
perioden mellan 0,4 och 0,6 mmol/l (24,4 mg/l-36,6 mg/l). Råvattnet hade en turbiditet 
mellan 2 och 3 FNU under hela försöken. 
 
Utgående vatten från kolonnerna med varmfickesanden från Ubbarp och varmfickesanden 
från Solna hade ett konstant pH-värde av 7,5. pH hos råvattnet och utgående vatten från de 
övriga materialen följde varandra under försökets gång. Alkaliniteten var i vattenproverna 
från alla kolonnerna högre än i jämförelse med ingående råvatten och låg i intervallet 0,54-
2,15mmol/l (32,9 mg/l-131,2 mg/l). Turbiditeten i vattnet från alla kolonner ökade till en 
början men trenden vände sedan och efter den åttonde provtagningsveckan kunde utläsas 
en viss turbiditetsminskning. Det lägsta uppmätta värdet konstaterades för den mättade 
kolonnen innehållande Råda sand där turbiditeten var 1,32 FNU. Ett lågt värde, 1,76 FNU, 
erhölls också hos den mättade kolonnen innehållande långsamfiltersanden från 
Gladökvarn.  
 
Vid de första provtagningsomgångarna låg TOC-halten hos de flesta kolonnerna över 
TOC-halten för råvattnet men vid tiden för den sista provtagningen var förhållandet det 
omvända. De två kolonner som inte uppvisade någon positiv trend i avskiljningen av den 
totala halten organiskt material var den omättade kolonnen med varmfickesand från Solna 
och den mättade kolonnen innehållande varmfickesand från Ubbarp. De absoluta halterna 
av organiskt kol låg mellan 8 och 22 mg/l.  
 
TOC-halten bestämdes både på ofiltrerade och filtrerade prover (0,45 μm). TOC-halten hos 
de filtrerade vattenproverna (Fig. 2,3) var över provtagningsperioden inte mycket lägre än 
hos de icke-filtrerade proverna. Vid den sista provtagningsomgången så var dock den 
procentuella avskiljningen av organiskt kol betydligt högre hos de filtrerade proverna än 
hos de ofiltrerade. Hos de filtrerade proverna är avskiljningen så hög som 5-30 % och hos 
de ofiltrerade proverna 2-15 %. Den största avskiljningen uppmättes hos 
långsamfiltersanden från Ubbarp och den minsta avskiljningen hos varmfickesanden från 
Ubbarp (Tabell 1). 
 
Kvoten beräknad mellan CODMn och TOC gav värden för CODMn  för de filtrerade 
proverna på 6,6 till 18 mg/l, vilket ska jämföras med dricksvattennormen på 4 mg/l. 
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Figur 2. TOC i filtrerade prover från mättade kolonner 
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Figur 3. TOC i filtrerade prover från omättade kolonner 
 
 
Grundämnesanalys av vattenprover på utgående vatten visade inga tecken på metallakning 
från materialen. Koncentrationerna av järn och mangan var under de gränser som 
föreskrivs av Livsmedelsverket. 
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Tabell 1. Avskiljning av TOC (%) 
 Ofiltrerade prover Filtrerade prover 
 Median Min / Max  Median Min / Max  
UL(m)* 11,1 -5,2 / 37,1  8,3 -21,2 / 29,5 
UL(o)* -0,7 -4,5 / 25,7  4,5 -4,4 / 29,5 
UV(m) -4,6 -47,2 / 19,8   3,8 -43,7 / 4,7  
UV(o) -0,9 29,1 / 39,2  -11,4 -43,7 / 30,4  
SV(m) -8,3 -33,7 / 10,0  -10,4 -56,1 / 9,3 
SV(o) 0,9 -28,2 / 3,8  -4,9 -22,7 / 14,8  
GK(m) 6,4 -1,11 / 2,9  2,9 -16,5 / 13,7  
GK(o) 3,6 -6,5 / 39,4  -2,9 -12,6 / 43,2  
RS(m) 14,6 1,0 / 31,7  13,1 -5,7 / 28,6  
RS(o) 0 -4,5 / 39,2  5,6 -2,17 / 42,8  
* m=mättad kolonn   o=omättad kolonn 
 
 
4.  Slutsatser 
 
Ett tydligt samband konstaterades mellan materialens andel finmaterial, packningsgrad, 
porositet och den hydrauliska konduktiviteten. De två filtermaterial som inte är siktade 
efter en långsamfilterkurva sätter snabbt igen. Den hydrauliska konduktiviteten, bestämd i 
laboratorium, var ungefär hälften så stor i de bergkrossmaterial som siktats fram efter 
långsamfilterkurvan som i långsamfiltersanden från Råda, dvs natursandsmaterial. 
 
BET-analysen visade att den specifika ytans storlek inte skiljer sig nämnvärt mellan 
natursanden och bergkrossmaterialen. Trots relativt hög andel finmaterial i vissa av 
bergkrossmaterialen verkar detta kompenseras av förekomsten av sekundära mineral på 
natursandens yta. 
 
Turbiditeten hos vattenproverna var under försöken mycket varierande. En 
rekommendation för framtida försök är att antingen tvätta alla material i förväg eller att 
låta ett visst antal porvolymer vatten passera filtermaterialen innan start. 
 
Materialen urlakades inte på metaller.  
 
Avskiljningen av organiskt material var obetydlig eller mycket begränsad för de flesta 
materialen. I de mättade kolonnerna med långsamfiltersand från Ubbarp och Råda samt i 
viss mån från Gladökvarn var dock avskiljningen relativt hög och visade en positiv trend 
med tiden. Sista provtagningsomgångens avskiljning måste betecknas som hög jämfört 
med tidigare genomförda försök vid låga temperaturer. Materialen med hög halt 
finmaterial gav ingen bättre avskiljning av organiskt material. Försöken gav alltså inget 
stöd för att av detta skäl använda otvättade och/eller mer finkorniga material än traditionell 
långsamfiltersand. 
 
Fortsatta försök bör inriktas på att se vilka möjligheter som finns att framställa ett material 
med önskvärda filteregenskaper ur stenmjöl som innebär ett optimalt utnyttjande av 
utgångsmaterialet. Kanske kan vissa avsteg göras från den traditionella 
långsamfilterkurvan så att materialåtgången blir mindre. Vidare bör tekniken för siktning 
och tvättning utredas för att klarlägga produktionskostnader och konkurrenskraften mot 
natursand. 

 9



 
 

HANDLEDARE: 
GUNNO RENMAN  
PER-OLOF JOHANSSON
 

BERGKROSS SOM FILTERMATERIAL VID 

VATTENBEHANDLING  

Elin Sternö 

April 2005 

 
 
 
 
 
 
TRITA-LWR Master Thesis 05:15 
ISSN 1651-064X 
LWR-EX-05-15 



Elin Sternö  TRITA LWR Master Thesis 05:15 
 

 

 ii



Bergkross som filtermaterial vid vattenbehandling 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

......................................................................................................................... iii INNEHÅLLSFÖRTECKNING

............................................................................................................................................................... v FÖRORD

....................................................................................................................................... vii SAMMANFATTNING

............................................................................................................................................................ 1 ABSTRACT

.................................................................................................................................................... 1 1. INLEDNING

................................................................................................................................................................ 2 1.1 Syfte

............................................................ 2 2. VATTENBEHANDLING – FILTERMATERIAL OCH TEKNIK

...................................................................................................................... 2 2.1 Långsamfilter och bassänginfiltration
.......................................... 2 2.1.1 Långsamfiltrering och bassänginfiltration - historik och användningsområden

2.2 Önskvärda egenskaper hos ett filtermaterial.............................................................................................................. 3 
........................................................................ 3 2.2.1 Kornstorlekssammansättning och hydrauliska egenskaper

................................................................................................................................................ 3 2.2.2 Kornform

........................................................................................................................................... 3 2.3 Avskiljningsprocesser
................................................................................................................................... 3 2.3.1 Mekanisk filtrering
................................................................................................................................... 3 2.3.3 Kemiska processer

................................................................................................................................. 4 2.3.2 Biologiska processer

....................................................................................................................... 4 3. MATERIAL OCH METODER

3.1 Filtermaterialen och deras sammansättning............................................................................................................... 4 
..................................................................................................... 4 3.1.1 Bergkrossmaterialet från Ubbarp (UL)

............................................................................................................ 4 3.1.2 Varmfickesand från Ubbarp (UV)
................................................................................................................ 4 3.1.3 Varmfickesand från Solna (SV)

................................................................................................. 4 3.1.4 Bergkrossmaterial från Gladökvarn (GK)
3.1.5 Råda Sand – Referensmaterial (RS)........................................................................................................... 4 

3.2 Bestämning av materialens egenskaper på laboratorium............................................................................................... 4 
.............................................................................................................................. 4 3.2.1 Kornstorlekfördelning

................................................................................................................................................... 4 3.2.2 BET-yta
.......................................................................................................................... 4 3.2.3 Glödgningsförlust (LOI)

................................................................................................................................................ 5 3.2.4 Vattenhalt
.......................................................................................................................... 5 3.2.5 Hydraulisk konduktivitet

..................................................................................................................... 5 3.2.6 Porositet och skrymdensitet
........................................................................................................................................................... 5 3.2.7 pH

............................................................................................................................. 5 3.2.8 Elektrisk konduktivitet

..................................................................................................................................................... 5 3.3 Kolonnförsök
................................................................................................................................. 5 3.3.1 Försöksuppställning

....................................................................................................... 7 3.3.2 Materialens hydrauliska konduktivitet
................................................................................................. 7 3.3.3 Hydrauliska förhållanden under försöken

..................................................................................................... 7 3.3.4 Bestämning av sättningar i kolonnerna

................................................................................................................................................... 7 3.4 Vattenanalyser
..................................................................................................................................... 7 3.4.1 Vattentemperatur

........................................................................................................................................................... 7 3.4.2 pH
............................................................................................................................. 7 3.4.3 Elektrisk konduktivitet

................................................................................................................................................ 7 3.4.4 Alkalinitet
................................................................................................................................................. 7 3.4.5 Turbiditet

........................................................................................................................................................ 8 3.4.6 TOC
.................................................................................................................................................... 8 3.4.7 CODMn

 iii



Elin Sternö  TRITA LWR Master Thesis 05:15 
 

................................................................................... 8 3.4.8 Metallhalter och andra grundämnen i dricksvattnet

....................................................................................................................................................... 8 4. RESULTAT

................................................................................................................................. 8 4.1 Filtermaterialens egenskaper

..................................................................... 11  4.2 Hydrauliska egenskaper och hydraulisk belastning under kolonnförsöket

................................................................................................................................................. 13 4.3 Vattenanalyser
................................................................................................................................... 13 4.3.1 Vattentemperatur

......................................................................................................................................................... 13 4.3.2 pH
........................................................................................................................... 13 4.3.3 Elektrisk konduktivitet

.............................................................................................................................................. 13 4.3.4 Alkalinitet
............................................................................................................................................... 13 4.3.5 Turbiditet

...................................................................................................................................................... 14 4.3.6 TOC
.................................................................................................................................................. 15 4.3.7 CODMn

............................................................................................................................................ 16 4.3.8 Metallhalter

.................................................................................................................................................. 16 5. DISKUSSION

................................................................................................................................................. 18 6. SLUTSATSER

............................................................................................................................................... 18 7. REFERENSER

................................................................................................................................ 19 8. ANDRA REFERENSER

......................................................................................................................................................... 2 APPENDIX I

 

 iv



Bergkross som filtermaterial vid vattenbehandling 
 

FÖRORD 

Under SGU:s ledning genomfördes under 1999-2000 ett projekt kallat ”Fördjupningsstudier av mineralindustrins 
gemensamma utvecklingsbehov - MinBaS” (Industrimineral, Ballast/numera bergmaterial/och Stenindustrin) som 
finansierades gemensamt av NUTEK, SGU och industrin. Arbetet resulterade i ett program med projektförslag 
indelade under programområden. Det här examensarbetet ingår som en del i projekt 2,14, ”Filtermaterial för 
vattenbehandling”, som i sin tur går under programområde 2, ”Nya användningsområden för material från MinBaS-
branscherna”. 
Jag studerar väg- och vattenbyggnadsteknik på KTH med inriktning anläggningsteknik. Efter ett års studier som 
utbytesstudent i Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, där jag läste ett flertal kurser inom mark- och 
vattenteknik, återkom jag för att genomföra mitt examensarbete. Jag kontaktade Gunno Renman, vid institutionen 
mark och vattenteknik som erbjöd mig att delta som en av fyra examensarbetare i det ovan beskrivna projektet. 
Per-Olof Johansson, ARTESIA Grundvattenkonsult AB, har haft uppdraget att leda projektet. En styrgrupp med 
branschrepresentanter har deltagit i projektet och två möten har hållits där förslag och synpunkter framförts på 
examensarbetena.  
Jag vill tacka mina handledare Gunno Renman, KTH, och Per-Olof Johansson, ARTESIA Grundvattenkonsult AB, 
för hjälp, stöd och goda råd under examensarbetets gång. Jag vill också tacka Bertil Nilsson på mark- och 
vatteninstitutionen för goda idéer och hjälp med det praktiska. Bosse Olofsson vid samma institution tackar jag för 
hjälp att skapa diagram för kornfördelning. Agnieszka Kietlińska och Monika Löwén vid mark- och vattenteknik och 
exjobbare Katarina Poll för gott samarbete och hjälp i laboratoriet, och sist men inte minst Esbjörn Käll vid 
Katrineholms vattenverk för skjuts fram och tillbaka mellan Katrineholm och pumpstationen belägen strax utanför 
Katrineholm.  
Stockholm 2005 
Elin Sternö 

 v



Elin Sternö  TRITA LWR Master Thesis 05:15 
 

 vi



Bergkross som filtermaterial vid vattenbehandling 
 

SAMMANFATTNING 

Enligt riksdagens miljömål skall användningen av naturgrus/sand minskas. Användningen av  
naturgrus/sand för filter i vattenbehandling kan grovt uppskattas till ca 100 000 ton/år, vilket endast är en mindre 
andel av den totala årliga förbrukningen. Det finns emellertid anledning att tro att miljömålets krav på minskad 
användning av naturgrus/sand kan leda till en prishöjning på dessa produkter som innebär att ett förädlat 
bergkrossmaterial kan vara ett ekonomiskt intressant alternativ. Mineralindustrin är därför intresserad av att 
undersöka för vilka tillämpningar som bergkrossmaterial skulle kunna ersätta naturgrus/sand.  
Syftet med detta examensarbete har varit att testa fyra alternativa bergkrossmaterial för behandling av dricksvatten, 
att på laboratorium och i kolonnförsök bestämma de materialegenskaper dessa filtermaterial har och studera de 
hydrauliska och mekaniska egenskaperna samt filtermaterialens vattenrenande förmåga. Materialen som prövats är 
stenmjöl från Ubbarp och Gladökvarn ur vilka ett material med en kornstorleksfördelning som långsamfiltersand 
siktats fram samt så kallad varmfickesand från Ubbarp och Solna. Som referensmaterial har Råda sand, som är en 
natursand som säljs för filterändamål, använts. 
Den hydrauliska belastningen som ett filtermaterial klarar av bestäms i huvudsak utav kornstorleksfördelningen. I ett 
långsamfilter ligger den hydrauliska belastningen mellan 0,1 m/h och 0,3 m/h (Johansson 2003). I dessa försök har 
den hydrauliska belastningen för de mättade kolonnerna varit 0,2 m/h och för de omättade kolonnerna 0,1 m/h. Det 
är mycket viktigt att andelen finmaterial inte är för stor för att filtret inte ska sätta igen eller att vattnets väg genom 
filtret inte ska kanaliseras. Kanalisering av vattnet genom ett filter har som följd att den mekaniska reningen påverkas 
då fastläggning av partiklar inte kan ske i samma utsträckning. Dessutom kan det i en inledande fas ske en tvättning 
av filtermaterialet vilket ger höga turbiditetsvärden. Två av filtermaterialen hade en betydligt större andel finmaterial 
än vad som är rekommenderat hos en långsamfiltersand.  
De viktigaste parametrarna för rening i ett långsamfilter är adsorption och biologisk nedbrytning. Då dessa två 
mekanismer fungerar på ett bra sätt tillsammans är avskiljningen av förorenande ämnen som störst. 
Två av de nya filtermaterialen (långsamfiltersand från Ubbarp och Gladökvarn) är siktade efter en långsamfilterkurva 
för att kunna användas vid långsamfiltrering och bassänginfiltration. De andra två testade materialen (varmfickesand 
från Ubbarp och varmfickesand från Solna) är färdiga produkter dock för annat än vattenrening, båda med en större 
andel finmaterial. Försöken utfördes på en pumpstation utanför Katrineholm. Provtagningarna pågick under 
sammanlagt 14 veckor och vattenprover har tagits vid sju tillfällen med två veckors intervall. Bestämning och 
karaktärisering av filtermaterialen företogs vid mark- och vattentekniks laboratorium på KTH. Hydraulisk 
konduktivitet, kornstorleksfördelning och BET-yta (specifik yta) har bestämts hos materialen. Parametrarna pH, 
elektrisk konduktivitet och vatteninnehåll samt halten organiskt material hos materialen är även de analyserade. De 
parametrar som bestämts hos vattenproverna är TOC, turbiditet, pH, alkalinitet, elektrisk konduktivitet, och 
metallhalter. Även dessa försök utfördes på KTH förutom metallhaltsbestämningen som skickats för analys till 
Stockholms Universitet.  
Den på laboratoriet bestämda BET-ytan visade att långsamfiltersanden från Ubbarp har den största specifika ytan, 
följt utav Råda sand. Alla resultat är dock av samma storleksordning. Detta visar på att den specifika ytan hos ett 
bergkrossmaterial inte är större än den specifika ytan hos en natursand. Kornen hos ett bergkrossmaterial är kantiga 
vilket förmodas ge en större specifik yta men så är alltså inte fallet. Den större specifika ytan hos Råda sand beror 
förmodligen på att det bildats sekundära mineral på dess ytor.  
Två av filtermaterialen, varmfickesanden från Ubbarp och varmfickesanden från Solna, har visat sig vara mindre 
lämpade för ändamålet dricksvattenrening. Den hydrauliska konduktiviteten är liten hos dessa båda filtermaterial. En 
allt för stor andel finmaterial ställer till problem med igensättningar och ger för höga turbiditetstal till en början. 
Dessa verkar också ha sämre förmåga att avskilja organiskt material.  
De övriga två nya filtermaterialen, långsamfiltersanden från Ubbarp och långsamfiltersanden från Gladökvarn, visar 
sig ha hydrauliska egenskaper liknande de Råda sand, referensmaterialet, besitter. Den hydrauliska konduktiviteten är 
hos dessa material god. Dessa två material visar också upp måttlig förmåga att avskilja organiskt material.  
Turbiditeten hos vattnet från kolonnerna var för hög för att klara Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter men 
man kan se en viss minskning av denna under försökens senare del. Avskiljningen av den totala halten organiskt 
material visar också på en positiv trend. TOC-analysen har genomförts på både filtrerade och icke-filtrerade 
vattenprover för att se om, och i så fall till vilken grad, finmaterial fastlägger organiskt material. Avskiljningen 
varierar hos de olika filtermaterialen. Råda sand och långsamfiltersanden från Ubbarp och Gladökvarn visar upp god 
avskiljningsförmåga medan varmfickesanden från Ubbarp och Solna inte har avskiljt lika stor andel organiskt material 
medföljande råvattnet. Avskiljningen är procentuellt sett störst hos långsamfiltersanden från Ubbarp som vid sista 
provtagningsomgången har avskiljt så mycket som 30 % av den totala andelen organiskt kol hos de filtrerade 
proverna. 
TOC-avskiljningen är större i de tre material som siktades för en långsamfilterkurva (långsamfiltersanden från 
Ubbarp, långsamfiltersanden från Gladökvarn och Råda sand) än hos de två färdiga produkterna (varmfickesanden 
från Ubbarp och Solna) vilka har en högre andel finmaterial. En högre andel finmaterial gav alltså ingen positiv effekt 
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på TOC-avskiljningen. Finmaterialet har istället visat sig vara till besvär under dessa försök. Detta har yttrat sig 
genom igensättningar och hög och mycket varierande turbiditet under försökens gång. För att undvika problemen 
med hög turbiditet bör materialen vid fortsatt utveckling tvättas.  
Kolonnförsöken har bara kunnat drivas under en relativt kort period, 14 veckor. En förlängd försökstid hade givit 
mer tid för utveckling av den biologiska aktiviteten i filtren. Vattentemperaturen har hela tiden varit låg (6-12°C). En 
längre försöksperiod hade också givit möjlighet att studera reningen vid högre vattentemperaturer. 
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ABSTRACT 

Sternö, E., 2005. Crushed rock aggregates as filter material for water treatment. Master´s Degree project, Royal Institute of 
Technology, Stockholm 
Filtration is the process of passing water through a porous medium with the expectation that the filtrate has a better 
quality than the influent. The medium is usually natural sand. Crushed rock aggregates can be an alternative to 
natural sand as the latter are a limited resource in many areas. The aim of this thesis was to test the hydraulic 
properties and purification efficiency of four types of crushed rock aggregates (CRA) and to compare treatment 
results with the commercial Råda sand. The CRA was taken from the following places; Ubbarp, south Sweden and, 
Solna and Gladökvarn in the vicinity of Stockholm. Column and laboratory studies included investigations of the 
hydraulic properties, the potential of the filter material to retain suspended matter and to reduce the turbidity of the 
incoming water, and specific surface area measurement. Occurrence of biofilm on the filter surface was observed and 
the filter´s capacity to reduce the total amount of organic carbon (TOC) was measured. The column experiment was 
performed at the pump station in Katrineholm where raw water is taken from the adjacent lake for a sprinkler 
infiltration test for water supply. This water was distributed to ten columns. Each of the five materials was tested 
under saturated and unsaturated conditions. Two of the CRA filter materials, sand for slow filtration from Ubbarp 
and Gladökvarn, had similar hydraulic performance to that of the Råda sand and also revealed good performance in 
the removal of total organic carbon (TOC). The other two filter materials, sands used for asphalt production (sw. 
varmfickesand) from Ubbarp and from Solna, which both had a larger percentile finer fractions, had much lower 
hydraulic capacity and TOC removal efficiency than that of the Råda sand. The finer fraction did not have any 
positive effect on the purification process of the raw water and caused clogging of the filter. The turbidity of the 
column effluents was high through out the experiment, probably due to that the material was not washed prior to the 
start. The specific surface areas of the crushed rock aggregates were smaller than that of the Råda sand, probably due 
to secondary minerals formed on the surface of the sand particles. It was concluded that CRA, particularly the 
Ubbarp and Gladökvarn filter sands, are promising materials for drinking water production. Before a final evaluation 
of the potential for development of commercial products can be made, more investigations should be performed on 
most suitable grain size distribution, technique for sieving and washing and the production cost. 
Keywords: drinking water; organic carbon; purification; sand filter; turbidity 

 

1 .  INLEDNING  

Geologiska formationer av vikt för nuvarande eller 
framtida vattenanvändning ska senast år 2010 ges ett 
långvarigt skydd mot den exploatering som begränsar 
användningen av vattnet. Detta har Sveriges riksdag 
fastslagit i det nationella miljökvalitetsmålet 
”Grundvatten av god kvalitet” i vilket ”Skydd av 
geologiska formationer” ingår som ett delmål 
(Naturvårdsverket 1999). Målsättningen som satts 
upp under denna rubrik är att minska uttaget av 
naturgrus från 22 miljoner ton/år till ca 12 miljoner 
ton/år. Tillgången på naturgrus/sand kommer därför 
att minska avsevärt under de närmsta åren. För 
vattenbehandling används idag ca 100 000 ton/år 
(Johansson 2003), Den begränsade tillgången på 
naturgrus/sand kan i framtiden innebära en 
prishöjning av materialet i fråga. Intresset har därför 
ökat för möjligheten att ersätta naturgrus/sand med 
bergskross också för vattenbehandlingsändamål.  
Sveriges riksdag beslutade år 1991 om en inventering 
av de täkter som idag finns spridda över Sverige. 
Information från 16 000 olika förekomster av grus 
finns samlat i det så kallade Grusdataarkivet. Volym, 
materialsammansättning, kvalitet och naturvärden har 
utvärderats hos dessa täkter. Utifrån de data som 
finns i grusdataarkivet samt en uppskattning av 
motstående intressen har den praktiskt uttagbara 
volymen i grusåsarna kunnat bedömas. Med hjälp av 
detta samt medelkonsumtionen av naturgrus per 
kommun har en översiktlig beräkning av naturgrusets 

livslängd kunnat göras. Man kom fram till att i 40 av 
Sveriges kommuner kommer det befintliga natur-
gruset ta slut om mindre än 20 år om inte 
konsumtionen av naturgrus minskar. Det är därför av 
intresse att hitta ersättningsmaterial till de konven-
tionella filtermaterialen, naturgrus/sand, som idag 
används (SGU 2005). 
Ca 90 % av Sveriges befolkning är beroende av den 
kommunala vattenproduktionen som uppgår till 950 
Mm3/år. Av den kommunala vattenproduktionen 
behandlas 20 % genom långsamfiltrering, alltså drygt 
200 Mm3/år (VAV 1996). Långsamfiltreringen sker 
ofta i kombination med andra reningsmetoder och i 
kombination med andra filtreringsmetoder så som 
snabbfiltrering och konstgjord grundvattenbildning 
genom bassänginfiltration. Bassänginfiltration eller 
konstgjord grundvattenbildning utgör ungefär 20 % 
av den totala dricksvattenproduktionen. Vid 140 
anläggningar produceras 225 Mm /år (Hanson 2000).  3

Vid bergkrossning uppstår en finkornig restprodukt, 
s.k. stenmjöl eller 0-2 material. Om det skulle gå att 
ersätta naturgrus/sand med ett filtermaterial 
framställt ur denna finfraktion och om fram-
ställningen av detta inte blir för kostsam skulle 
filtermaterial för vattenrening vara en intressant 
produkt för bergmaterialindustrin. Andra parametrar 
än den ekonomiska lönsamheten som kan komma att 
avgöra om ett material är ett konkurrenskraftigt 
alternativ till naturgrus/sand är miljöeffekter vid 
utvinning och framställning, risk för lakning av 
metaller från materialet och hur bra reningsförmåga 
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det har. Det är även viktigt att veta hur lång livslängd 
ett filtermaterial har och om man kan tvätta det och  
återanvända det flera gånger  

2.1.1 Långsamfiltrering och bassänginfiltration - historik 
och användningsområden  
Det var i slutet av 1800-talet som diskussionen kring 
användandet av långsamfilter kom igång. Det rådde 
olika uppfattningar om huruvida ett vatten kunde 
renas i ett långsamfilter utan att först strömma 
igenom en klarningsbassäng där de tyngsta partiklarna 
sedimenterar innan det leds till ett långsamfilter. 
Redan år 1850 användes långsamfiltreringen som 
vattenreningsteknik i England men det skulle komma 
att dröja en längre tid innan man klargjort 
mekanismerna för reningsprocesserna. Man fann till 
mångas förvåning att de bakterier man trodde skulle 
följa med i långsamfiltreringen, istället hade en 
renande funktion i filtret då de mikrobiologiska 
processerna här har en stor betydelse (Andersson 
1998).  

1.1 Syfte  

Det övergripande syftet med detta examensarbete var 
att undersöka möjligheten att ersätta naturgrus/sand 
med bergkross som filtermaterial vid produktion av 
dricksvatten.  
Fyra filtermaterial framtagna från bergkross, utvärder-
ades i jämförelse med en natursand på laboratorium 
med avseende på materialens fysikaliska och 
hydrauliska egenskaper.  
Materialens vattenrenande förmåga utvärderades 
genom ett kolonnförsök. Materialen var otvättade 
och tyngdpunkten lades på att avgöra om en större 
andel finmaterial kan ge bättre resultat vad gäller 
avskiljning av organiskt material. Även här gjordes en 
jämförelse med resultaten som erhölls av den i 
försöken ingående natursanden. 

Användningen av konstgjord grundvattenbildning 
eller bassänginfiltration startade i Sverige för över 100 
år sedan. J G Richert ökade grundvattentillgången 
genom bassänginfiltration i Göteborg från år 1898. 
Sen dess har infiltrationsanläggningar utvecklats på 
flertalet orter i Sverige men även runt om i Europa 
och i USA. 1989 var 21 % av den producerade 
volymen dricksvatten baserat på konstgjord grund-
vattenbildning (Frycklund 1998).  

Kolonnförsöket genomfördes på en pumpstation 
utanför Katrineholm. Råvatten från den intilliggande 
Forssjösjön pumpades till 10 kolonner där varje 
material testades under mättade och omättade 
förhållanden. 

För att framställa ett dricksvatten med önskad kvalitet 
renas vattnet oftast i flera steg där långsamfiltrering 
eller konstgjord grundvattenbildning ingår. 
Långsamfiltrering eller konstgjord grundvatten-
bildning kan kombineras med snabbfiltrering och 
kemisk fällning. Av den totala vattenproduktionen i 
landet produceras ca 25 % av dricksvattnet i någon 
kombination med långsamfiltrering, av dessa 25 % 
har exempelvis 85 % genomgått förbehandling 
genom kemisk fällning enligt VAV:s statistik (VAV 
1996, Andersson 1998).  

2.  VATTENBEHANDLING – 
FILTERMATERIAL OCH TEKNIK 

2.1 Långsamfilter och bassänginfiltration 

Rening av dricksvatten kan följa olika scheman. Ett 
vanligt sådant är indelat i följande sju steg (Stockholm 
Vatten 2005): 

1. Intag  
2. Silning 
3. Fällning 

Idag används så mycket som ca 150 000 m3 sand till 
långsamfiltrering och ca 300 000 m4. Snabbfiltrering 3 sand till 
konstgjord bassänginfiltration. Snabbfiltersand som 
inte byts ut så ofta används i mindre kvantiteter, 5–
10  000 m

5. Långsamfiltrering 
6. Desinfektion  

3 årligen. Det har uppskattats att det årliga 
behovet av filtermaterial för rening av dricksvatten 
uppgår till ca 35-50 000 ton (Johansson 2003).  

7. Slamhantering 
Vid det femte steget i reningsprocessen, lång-
samfiltreringen, avlägsnas lukt- och smakstörande 
ämnen så som organiskt material samt bakterier. Ett 
långsamfilter består av en sandbädd med finkornig 
sand som har tjockleken en meter (Hult 1998, 
Stockholm Vatten 2005). 

Vid rening av dricksvatten är borttagandet av 
organiskt material en nyckelprocess. Viktiga 
dricksvattenparametrar som till stor del styrs av 
halten organiskt material är färg, lukt, grumlighet och 
smak. Vid klorering kan också klororganiska 
föreningar, vilka är cancerogena, bildas. En hög halt 
av organiskt material medför också risk för 
mikrobiologisk tillväxt i ledningsnätet. Vid snabb-
filtrering är avskiljningen av löst organiskt material 
nästan försumbar men vid långsamfiltrering och vid 
konstgjord bassänginfiltration ligger avskiljningen 
mellan 0-30 %. Avskiljningen är sämre vid låga 
temperaturer (Stockholm vatten 2005).  

Syftet med konstgjord grundvattenbildning/bassäng-
infiltration är att öka de naturliga grundvatten-
tillgångarna. Genom att infiltrera ytvatten i sand och 
grusavlagringar skapas ett artificiellt grundvatten. Den 
sand som används för filtrering av dricksvatten i ett 
långsamfilter är även applicerbart hos anläggningar 
för bassänginfiltration. En avsevärd minskning av 
organiskt material sker vid bassänginfiltration och 
även en betydande reducering av fosforhalter 
(Stockholm Vatten 2005).  
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2.2 Önskvärda egenskaper hos ett filtermaterial  

2.2.1 Kornstorlekssammansättning och hydrauliska 
egenskaper 
De krav som ställs på en långsamfiltersand är i första 
hand en lämplig kornstorlekssammansättning. Korn-
storlekssammansättningen hos ett långsamfilter-
material och vid bassänginfiltration är av stor 
betydelse för att få rätt effekt vid filtrering. För att en 
långsamfiltersand, på vilken man ställer högst krav, 
ska ha den önskade effekten brukar man ange 
d10=0,35±0,03mm och ett olikformighetstal (d60:d10) 
av högst 2,5. Förutom detta krav är det även önskvärt 
att andelen < 0,2 mm och >2 mm skall vara < 1 % 
vardera (VAV 1992). En större andel finmaterial kan 
sätta igen filtret och filtermaterialet tvättas därför 
oftast innan användning.  
De hydrauliska egenskaperna hos ett filter beror till 
stor del på kornstorlekssammansättningen för den 
sätter gräns för vilken hydraulisk belastning som är 
möjlig. Ett grövre material ger en bättre 
genomsläpplighet än ett filtermaterial med mycket 
finmaterial (material < 0,2 mm). Även en mycket liten 
andel finmaterial kan minska genomsläppligheten 
avsevärt. Det är viktigt att ett filter har tillräcklig 
hydraulisk konduktivitet för den hydrauliska belast-
ningen det utsätts för. Den hydrauliska belastningen 
anges oftast i m3/m2/h för långsamfilter och 
m3/m2/dygn vid bassänginfiltration. Förhållandet 
mellan tryckfall över ett filter, flödet, den hydrauliska 
konduktiviteten och tvärsnittsarea uttrycks med 
Darcy´s lag. 
Q = K x A x I där: 
Q = flöde (m3/s) 
K = hydraulisk konduktivitet (m/s)  
A = tvärsnittsarea (m2) 
I= gradienten (tryckfall) över filtret (m/m) 

2.2.2 Kornform 
En annan faktor som påverkar genomsläppligheten 
hos materialen är filtermaterialens kornform. 
Krossmaterialets oregelbundna form kan ge en större 
specifik yta. Maxe (2003) anger emellertid att 
sekundära mineral som bildas på ytorna oftast har 
större betydelse för den specifika ytan. Den 
oregelbundna kornformen innebär också att den 
totala porvolymen kan bli mindre och ge en 
annorlunda porstorleksfördelning vilket kan medföra 
en lägre vattengenomsläpplighet.  

2.3 Avskiljningsprocesser  

Vattenrening i ett filter bygger på interaktion mellan 
filtret och de ämnen som transporteras med vattnet. I 
vatten kan ämnen transporteras antingen i form av 
suspension, kolloid lösning eller äkta lösning. 
Suspenderat material, definieras av Stumm & Morgan 
(1996) som partiklar större än 2 μm, samtidigt som 
den övre gränsen för kolloider är definierad som 
10μm. Gränsen är diffus och omdiskuterad 
(Johansson 2003). Tidigare användes filtrering endast 

för att avskilja det suspenderade materialet i vattnet 
men idag används även filter för att avskilja lösta 
ämnen. De viktigaste avskiljningsprocesserna i ett 
sandfilter är främst förmågan att avlägsna suspenderat 
material, minska turbiditeten hos det inkommande 
vattnet samt att bryta ner organiskt material genom 
mikrobiologiska processer i ytan av filtret.. 
Man brukar vid filtrering dela in de olika 
reningsprocesserna som sker i ett filter i mekanisk 
filtrering, kemiska processer och biologiska processer. 

2.3.1 Mekanisk filtrering  
Avskiljningsprocesserna vid filtrering är oftast knutna 
till kontaktytan mellan vattnet och med detta 
inkommande ämnen och filtermaterialet. Fastlägg-
ningen av olika ämnen från det infiltrerade vattnet 
beror bl a på hur stora de tillgängliga ytorna är på 
filtermaterialet och dessa ytors egenskaper. Ett 
material med stor specifik yta gör att partiklar lättare 
kan avlägsnas från vattnet som passerat då ytorna för 
fastläggning är större (Johansson 2003). 
Den mekaniska filtreringen avskiljer suspenderat 
material, både som mineralpartiklar och organiskt 
material, hos råvattnet. Partiklar av det här slaget 
fastnar oftast i ytan och det är också där ett filter först 
sätter igen. Hur snabbt ett filter sätter igen beror 
bland annat på dess kornstorlekssammansättning. Ett 
finkornigt filtermaterial kan ge ett bättre resultat vad 
gäller turbiditet och suspenderat material men 
drifttiden minskar kraftigt för ett sådant filter (Jabur 
& Mårtensson 1992, Johansson 2003).  

2.3.3 Kemiska processer 
De viktigaste reningsprocesserna i ett långsamfilter 
och vid bassänginfiltration är adsorption och 
biologisk nedbrytning (Johansson 2003). Adsorption 
innefattar ett antal fastläggningsmekanismer i ett filter 
så som jonbyte, ytsorption/kemisorption och hydro-
fob adsorption.  
Ett filter av naturliga mineral har oftast negativ 
laddning och på så sätt attraherar det främst katjoner. 
En jon som fastnat på en yta kan dock lätt bytas bort 
mot en annan jon med samma positiva laddning, ett 
så kallat jonbyte. Den elektrostatiska bindningen vid 
ett jonbyte är inte lika stark som bindningen vid 
ytsorption/kemisorption (Hörnsten 2000). 
Ytsorption/kemisorption, som också kallas ytkom-
plexbildning, innebär att adsorption sker till reaktiva 
grupper på materialets ytor. Dessa grupper kan vara 
hydroxylgrupper (OH), karboxylgrupper (COOH) 
eller aluminium- och järn(hydr)oxidytor. Hydroxyl-
grupperna och karboxylgrupperna bildar ytkomplex 
med exempelvis metaller. Aluminium- och 
järn(hydr)oxid bildar komplex med anjoner (Espeby 
& Gustafsson 1997). 
Ytkomplexbildning är starkare som bindning än ett 
jonbyte. Ytkomplex är pH-beroende vilket innebär att 
de har olika styrka vid olika pH-värden. Även vid 
ytkomplexbildning kan jonerna bytas ut mot andra 
joner som oftast bildar nya ytkomplex (Hörnsten 
2000). 
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Samma joner som bildar ytkomplex vid 
ytsorption/kemisorption bildar också komplex med 
lösta ligander så som löst organiskt material, 
hydroxid, klorid, karbonat och sulfat. Även dessa 
komplex är pH-beroende med olika styrka vid olika 
pH-värden. Komplex av detta slag i en lösning är 
svåra att avskilja i ett filter då de inte deltar i 
adsorptions- eller utfällningsreaktioner. 
Utfällning är en annan viktig avskiljningsparameter 
vid filtrering. Bland annat järn och mangan bildar 
oxider och hydroxider vid normala pH. Även 
aluminium och krom kan bilda sådana föreningar. 
Sulfider bildas under reduktiva förhållanden och 
dessa komplex kan vara viktiga för att avskilja 
metaller (Hörnsten 2000). 
Syrebrist leder till att vissa ämnen går i lösning. 
Vattenmättnad, hög biologisk aktivitet i ett filter och 
låga pH-värden kan leda till reducerande 
förhållanden. Under sådana förhållanden kan en rad 
svårlösliga komplex med sulfid bildas. (Espeby & 
Gustafsson 1997). 
Adsorptionen i ett filter är större under sommar-
halvåret än under vinterhalvåret då adsorptionen har 
ett direkt samband med temperaturen. En annan 
faktor som styr adsorptionen är pH-förhållandet i ett 
filter. Vid högre pH-värden adsorberas katjoner 
starkare och vid låga pH-värden adsorberas anjoner 
starkare (Gustafsson m. fl. 2003).  

2.3.2 Biologiska processer 
Mikrobiologisk aktivitet är viktig för filtrets funktion. 
Efter det att ett filter varit i bruk under en tid bildas 
en så kallad filterhud i ytan. Det är biologisk påväxt 
som lägger sig som en film över filtermaterialets yta, 
och skapar en stor biologisk aktivitet. Filterhuden kan 
hämma genomsläppligheten men kan även vara till 
fördel då finare partiklar fastnar i denna (Frycklund 
1992, Frycklund & Jacks 1993). Filterhuden är viktig 
för behandlingsresultatet vid både bassänginfiltration 
och långsamfiltrering (Hanson 2000). 

3.  MATERIAL OCH METODER 

3.1 Filtermaterialen och deras sammansättning 

3.1.1 Bergkrossmaterialet från Ubbarp (UL) 
Stenmjölet från Ubbarp är diabasbaserad och till 
färgen svart. Ur detta material har av NCC en 
långsamfilterkurva siktats fram .  

3.1.2 Varmfickesand från Ubbarp (UV) 
Varmfickesanden från Ubbarps asfaltsverk är liksom 
långsamfiltersanden från Ubbarp ett diabasbaserad. 
Detta material är hos NCC en färdig produkt som 
vanligtvis används för asfalt produktion och denna 
har inte siktats efter långsamfilterkurvan. 

3.1.3 Varmfickesand från Solna (SV)  
Varmfickesanden från Solna asfaltsverk är ett granit- 
gnejsbaserat material. Granit är en ljust färgad bergart 
rik på alkalikvarts och fältspat tillsammans med 
glimmer (biotit och muskovit) (Lagerblad & 

Westerholm 2004). Detta material är hos NCC en 
färdig produkt vilken liksom varmfickesanden från 
Ubbarp används för produktion av asfalt. Inte heller 
denna har genomgått siktning. 

3.1.4 Bergkrossmaterial från Gladökvarn (GK) 
Bergkrossmaterialet från Gladökvarn är ett granit- 
gnejsbaserat material. Detta material har siktats efter 
en långsamfilterkurva av NCC. 

3.1.5 Råda sand – Referensmaterial (RS)  
Råda sand har i försöken använts som referens-
material. Sanden, som är en natursand, består främst 
av kvarts och fältspat. Sanden är tagen från Råda ås 
som ingår i den randbildning som sträcker sig från 
Hindens rev och över Skalunda i Västergötland. 

3.2 Bestämning av materialens egenskaper på 
laboratorium 

De materialtester som genomförts på alla 
filtermaterial är kornstorleksfördelning, specifik yta, 
hydraulisk konduktivitet, porvolymsbestämning, 
vattenhalt, glödgningsförlust, pH och elektrisk 
konduktivitet. Materialtesterna utfördes alla på mark- 
och vattentekniks laboratorium. 

3.2.1 Kornstorlekfördelning 
Kornstorleksfördelningen hos materialen har 
bestämts genom siktanalys. De siktar som använts har 
haft storlekarna 0,074 - 2 mm i diameter och dessa 
staplades över varandra i storleksordning (Tabell 2). 
Ungefär 800 g av varje filtermaterial vägdes in och 
torrsiktades. Efter fem minuters siktning hade 
materialet fördelat sig över de sex siktarna och 
innehållet i varje sikt vägdes. På så sätt kunde 
viktprocenten av varje kornstorlek beräknas. 

3.2.2 BET-yta 
Bestämning av den specifika ytan utfördes genom 
BET-analys. Instrumentet som användes för 
bestämningen var Micromeritics Flowsorb II 2300. 
Ett litet prov av varje filtermaterial torkades i 
värmeskåp i 105°C varefter materialet vägdes in och 
placerades i en så kallad kyvett, fylld med en innan 
bestämd mängd kvävgas samt med en bärargas, 
heliumgas. På var sida om kyvetten finns detektorer 
för N2-gas. Provet kyldes ner med flytande N2-gas så 
att ett enmolekylärt skikt av kondenserat kväve 
bildades på filtermaterialets yta. När de två detek-
torerna visade samma ingående som utgående halt 
N2-gas hade jämvikt uppstått. När provet sedan 
värmdes upp igen mättes minskningen i kvävgashalt 
från det nedkylda stadiet till det uppvärmda och 
denna räknades om till specifik yta. Molekylen har en 
viss känd volym vilket gör att man kan beräkna den 
yta som täckts. Enheten som används är m /g.  2

3.2.3 Glödgningsförlust (LOI)  
Bestämning av glödgningsförlust (Eng. Loss of ignition, 
LOI) eller glödförlust föregås vanligen av 
vattenhaltsbestämning. Glödgningsförlusten mot-
svarar provets innehåll av organisk substans.  
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En liten mängd av varje filtermaterial vägdes upp i 
deglar och torkades. Deglarna med innehållande 
material fick sedan stå i en ugn med temperaturen 
600°C över natten. Den totala viktförlusten efter att 
ha räknat bort vattenhalten hos materialet gav LOI i 
viktprocent.  

Där Vn är porvolymen, dvs den volym vatten som 
krävs för att helt mätta materialet, och V = 500ml, 
den totala volymen av luft, vatten, och material. 
Materialets skrymdensitet definieras som: 

V
ms

b =ρ ( )3/mkg    (3) 
3.2.4 Vattenhalt 

Där mVattenhalten, som är ett mått på den mängd vatten 
ett filtermaterial innehåller, bestämdes genom att en 
liten mängd, i en folieform, uppvägt filtermaterial fick 
stå i ett torkskåp med temperaturen 105°C under 24 
timmar. Då provet svalnat i en exsickator vägdes det 
och den totala viktförlusten gav vattenhalten i 
viktprocent.  

s är materialets torra massa och V är den totala 
volymen. 

3.2.7 pH 
pH är ett mått på koncentrationen vätejoner i lösning, 
en hög H+-koncentration ger ett lågt pH-värde.  
En ORION, modell 210A, användes för bestämning 
av pH. Denna kalibrerades i rumstemperatur för två 
punkter, pH 4,003 och pH 7,006 alternativt pH 7,006 
och pH 10,032. 

3.2.5 Hydraulisk konduktivitet  
Den hydrauliska konduktiviteten bestämdes för alla 
filtermaterial både på laboratoriet med falling-head 
permeameter och på pumpstationen i Katrineholm i 
två omgångar. På laboratoriet bestämdes den 
hydrauliska konduktiviteten genom att materialet 
placerades i en behållare upp till en viss nivå. 
Materialet vägdes för att senare kunna bestämma 
packningsgrad. Över behållaren placerades en 
plexiglascylinder som fylldes med vatten. På cylindern 
var nivåerna 10-70 cm markerade. Vatten leddes via 
en slang till cylinderns övre del och denna fylldes upp 
över nivån 70 cm. Sedan stängdes vattnet av och ett 
tidtagarur startades då vattnet sjönk och just 
passerade markeringen vid 70 cm. Tiden antecknades 
då vattnets nivå sjönk och stod i nivå med varje 
markering, var tionde centimeter. Försöket 
upprepades till dess att de antecknade tiderna för de 
olika nivåerna gav samma värden vid två på varandra 
följande mättillfällen. Med dessa data kunde sedan 
den hydrauliska konduktiviteten beräknas för varje 
material.  

pH-mätningar på filtermaterialen genomfördes på så 
sätt att en e-kolv, 250 ml, fylldes upp till 100 ml med 
filtermaterial och sedan med destillerat vatten upp till 
den dubbla volymen, 200 ml. E-kolven med material 
skakades och lämnades därefter tillsluten under ett 
dygn så att materialet sakta fick sjunka till botten. 
Dagen efter mättes surheten med en pH-meter på det 
nu klara vattnet.  

3.2.8 Elektrisk konduktivitet 
Konduktiviteten i proven mättes med en CDM80 
konduktivitetsmätare.  
Material blandades med destillerat vatten i en e-kolv, 
proportioner liksom beskrivet ovan under pH-
mätningar. E-kolven skakades upprepade gånger. 
Vattnet grumlades av filtermaterialet. Den elektriska 
konduktiviteten kunde mätas direkt på detta vatten.  

3.3 Kolonnförsök  
3.3.1 Försöksuppställning  Ett teoretiskt värde för den hydrauliska 

konduktiviteten har bestämts för samtliga material 
enligt Hazen:s formel: 

Den 19 oktober sattes kolonnerna upp på 
pumpstationen i Katrineholm. Vid monteringen 
medtogs ”vattentorn”, de fyra större och de sex små 
kolonnerna som i förväg hade tillverkats på KTH. 
Mindre kolonner med diametern 10 cm och höjden 
80 cm valdes då vissa av de levererade materialen inte 
räckte till för stora kolonner. De senare hade 
diametern 30 cm och höjden 80 cm. Innan 
uppsättningstillfället testades tätheten hos 
kolonnerna. Kolonnerna placerades på ett sådant sätt 
att vattentornet och kolonnerna kunde stå i 
förbindelse till varandra med slangarna för inflödet. 
Kolonnerna var tio till antalet, två kolonner per 
material, då varje material skulle testas under mättade 
och omättade förhållanden. Kolonnerna fylldes efter 
det att filtermaterialet blandats och vänts på en 
presenning så att de olika kornstorlekarna skulle 
fördela sig jämnt. Materialet vägdes innan det hälldes 
ner i kolonnerna, ca 4 kg åt gången. Material fylldes  

2
10

)(dAK ∗=    (1) 

Där A är en koefficient lika med 1,0 och d10 är den 
kornstorlek (mm) vilken 10 viktprocent av 
kornfraktionen ligger under.  

3.2.6 Porositet och skrymdensitet 
Med jordens porositet menas porvolymens andel av 
den totala jordvolymen (Grip & Rodhe 1985).  
Materialet placerades i ett mätglas som rymde 500 ml. 
Mätglaset fylldes upp till 500 ml med material och 
vägdes in. Sedan fylldes mätglaset upp med vatten till 
samma nivå så att materialet helt mättades. Den 
mängd vatten som krävdes för att helt mätta 
materialet antecknades.  
Porositeten beräknades enligt ekvation 2. 

V
V

n n⋅= 100     (2) ( )%
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Figur 1. Flödesschema, mättade kolonner.
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Figur 2. Flödesschema, omättade kolonner.

upp till 50 cm i varje kolonn och i efterhand 
beräknades den totala vikten av materialet. 
Kolonnerna mättades sedan långsamt underifrån och 

vattnet fick rinna över kanten på kolonnerna tills 
grumlingen från finmaterialet upphört. 
I Fig. 1 och Fig. 2. ses flödesscheman för de mättade 
respektive omättade kolonnerna.  
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3.4 Vattenanalyser 3.3.2 Materialens hydrauliska konduktivitet 
Efter en vecka uppmättes sättningarna hos materialet 
samt den hydrauliska konduktiviteten ute i fält.  

Under projektets gång har sju provtagningar 
genomförts, samtliga med två veckors mellanrum. 
Vid varje provomgång togs två vattenprover från 
varje kolonn, 100 ml vardera, samt två prover på 
råvattnet. Proverna har samma dag förts till 
laboratoriet tillhörande institutionen mark- och 
vattenteknik. Samma dag har tester för alkalinitet, pH 
samt elektrisk konduktivitet genomförts och där efter 
har proverna frysts ner. Senare, efter långsam 
upptining i kylrum, har mätningar för turbiditet, 
TOC, och metallhalter utförts på alla prover.  

Den hydrauliska konduktiviteten bestämdes på så sätt 
att slangen från mynningen nertill höjdes upp till två 
olika nivåer, vilket gav två olika gradienter, och på 
båda nivåerna mättes sedan med hjälp av mätglas den 
volym vatten som under en minut flödade ut ur 
utloppsslangen från kolonnen.  
Då packningsgraden förändras under försökens gång 
mättes den hydrauliska konduktiviteten ytterligare en 
gång efter sista provtagningsomgången. 

3.4.1 Vattentemperatur 3.3.3 Hydrauliska förhållanden under försöken 
Temperaturen hos vattnet i kolonnerna mättes vid 
varje provtillfälle. Mättade förhållanden innebär att vattenytan hela 

tiden ligger ovanför filtermaterialets yta och att alla 
filtermaterialets porer är vattenfyllda. De mättade 
kolonnerna ska i försöken ha en hydraulisk belastning 
motsvarande 0,2 m/h. Detta ger i de stora 
kolonnerna ett flöde på 234 ml/min respektive 26 
ml/min hos de små kolonnerna. För de mättade 
kolonnerna byggdes en ställning där mynningen till 
varje utlopp sattes fast för att få en bestämd gradient.  

3.4.2 pH 
pH mättes med en PHM 82 standard pH-meter.  
pH-mätningar genomfördes i rumstemperatur (ca 
20°C) på alla vattenprover direkt vid hemkomst till 
KTH.  

3.4.3 Elektrisk konduktivitet 
Vid omättade förhållanden är delar av porvolymen 
luftfylld. Detta kan innebära en ökad biologisk 
aktivitet då denna främjas av syretillförseln. De 
omättade kolonnerna har en hydraulisk belastning 
motsvarande 0,1 m/h. Detta ger i de stora 
kolonnerna ett flöde på 130 ml/min respektive 13 
ml/min hos de små kolonnerna.  

Den elektriska konduktiviteten bestämdes innan 
nedfrysning av vattenproverna vid hemkomst till 
KTH. Konduktiviteten i proven mättes med en 
CDM80 CONDUCTIVITY METER. Två analyser 
per prov genomfördes och ett medeltal beräknades. 

3.4.4 Alkalinitet 
Alkaliniteten (vätekarbonathalten) bestämdes hos 
samtliga vattenprover. Bestämningen genomfördes 
med saltsyratitrering. En provmängd av 5 ml prov 
blandades med 5 ml destillerat vatten. Provet 
titrerades ner till pH 5,4 med 0,02 M HCl under 
kväveatmosfär för att eliminera påverkan från 
koldioxid. Mängden syra som åtgår för att sänka pH-
värdet till 5,4 är ett mått på vattnets förmåga att 
motstå försurning, alkaliniteten. Alkaliniteten (mmol 
HCO

Efter två veckor, då den lämpliga höjden för 
mynningen hos respektive slang beräknats, sattes en 
speciell ställning upp för att hålla utloppsslangarna till 
de mättade kolonnerna på denna konstanta nivå. Vid 
detta tillfälle påbörjades också flödesinställningen för 
samtliga inflöden.  
Flödena till de omättade kolonnerna ställdes in 
genom att mäta flödet på den nivå som respektive 
slang har till sin kolonn. Inflödena till de mättade 
kolonnerna justerades på samma sätt som för de 
omättade genom att mäta flödet vid inloppet. 
Driftnivån höjdes innan flödesinställningarna 
startade. Efter drygt ett dygn kontrollerades flödena 
igen och justeringar gjordes med hjälp av 
slangklämmor om flödet avvek med mer än tio 
procent från dess ursprungliga storlek. 

-3 /l) beräknades enligt ekvation 4 där C står för 
koncentration, i mol/l och V för volymen i liter. 

ov

HClHCl

V
VC

Alk
Pr

1000)(
.

⋅∗
=  (4) ( )lmmol /

Det riktvärde som anges av Livsmedelsverket för 
alkaliniteten hos dricksvatten är att detta inte bör 
understiga 1 mmol/l (motsv. 61 mg/l). När det gäller 
vatten från allmän anläggning innebär värden som 
understiger 0,5 mmol/l (30,5 mg/l) en teknisk 
grundad anmärkning om risk för korrosion i 
ledningsnät. Dricksvatten med så låg alkalinitet 
betecknas därför som tjänligt med anmärkning. 

Vid varje provtagnings start uppmättes flödet vid ut- 
och inlopp innan några justeringar av detta ägt rum, 
med avsikt att få en bild över hur flödet förändrades 
över tiden och hur filtrets kapacitet minskade med 
tiden. Därefter ställdes flödena åter in till den 
bestämda nivån och sedan togs vattenproverna. 

3.4.5 Turbiditet 3.3.4 Bestämning av sättningar i kolonnerna 
Turbiditeten mättes på upptinade prover med en 
portabel turbidimeter av modellen HACK LANGE 
P2100 vid våglängden 860 nm. Livsmedelsverket har 
satt upp föreskrifter för dricksvattnet och enligt dessa 
bedöms dricksvattnet som tjänligt, tjänligt med 
anmärkning eller som otjänligt. Gränsvärdet för 
turbiditet hos ett dricksvatten är 0,5 FNU (Formazine 

Sättningar i kolonnerna har mätts vid sju tillfällen 
över försöksperioden, i samband med varje 
provtagningstillfälle.  
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Tabell 1. Grundämnen i dricksvatten (enl. SLVFS 2001:30)

G rundäm ne T jän lig t m ed  
anm ärk n ing  

U tgåe nde  d rick sva tten

T jän lig t m ed  
anm ärk n ing  

D ricksva tten  hos  
använd aren  sam t 
fö rpack a t va tten  

O tjän lig t 
D ricksva tten hos  
använd aren  och  

fö rpack a t d rick sva tten  

A l 0 ,10 0  m g/l   
A s    10  μg /l 
B    1 ,0  m g/l 

C a   100  m g/l 5 ,5  μg /l 
C d     
C u   0 ,20  m g /l 2 ,0  m g/l 
C r   50  μg /l 
F e  0 ,10 0  m g/l 0 ,20 0  m g/l  
M g   30  m g/l  
M n  0 ,05 0  m g/l   
N a   100  m g/l  
N i   20  μg /l 
P b    10  μg /l 

Nephelometric Units) vid vattenverket (utgående 
vatten) och 1,5 FNU hos användare samt för 
förpackat dricksvatten. Redan vid 3 FNU kan man se 
en viss oklarhet hos vattnet och vid en turbiditet över 
20 FNU bedöms vattnet vara otjänligt (SLV 2001). 

 
Tabell 1 visar de i Livsmedelsverkets föreskrifter 
tillåtna halterna i dricksvatten för några utvalda 
ämnen. 

4.  RESULTAT 

3.4.6 TOC 
4.1 Filtermaterialens egenskaper 

Den totala halten organiskt kol bestämdes med 
instrumentet Total Organic Carbon analyser-5000. Filtermaterialens egenskaper och kornfördelning 

bestämda på laboratorium redovisas i Fig. 3-7, samt i 
Tabell 2-4. Motsvarande egenskaper bestämda under 
kolonnförsöken redovisas i Tabell 5 och 6.  

Total halt organiskt kol, TOC mättes på upptinade 
prover. Två stycken TOC-analyser gjordes för varje 
prov, en med filtrerat vattenprov och ett med icke-
filtrerat vattenprover. Vid filtreringen användes filter 
av storleken 0,45μm (Sartorius). Jämförelsen mellan 
det filtrerade och icke-filtrerade provet kan ge utökad 
förståelse om det finmaterial, som följer med provet 
då det inte är filtrerat, binder organiskt material.  

Kraven för den effektiva kornstorleken, d10, hos en 
långsamfiltersand uppfylls inte av alla filtermaterial 
men utav tre, långsamfiltersanden från Ubbarp (d10 = 
0,35), långsamfiltersanden från Gladökvarn (d10 = 
0,34) och utav Råda sand (d10 = 0,32). De andra två 
filtermaterialen har en effektiv kornstorlek som är 
betydligt mindre, 0,16 mm för varmfickesanden från 
Ubbarp och 0,25 mm för varmfickesanden från 
Solna. 

3.4.7 CODMn 

Kemisk syreförbrukning, COD, är ett mått på den 
mängd syre som behövs för en kemisk nedbrytning 
av organiska ämnen.  Siktkurvorna visar att kravet för olikformighetstalet 

dVärden för COD på råvattnet erhölls från ARTESIA 
Grundvattenkonsult AB. COD

60: d10, som för en långsamfiltersand ska ligga under 
2,5 bara uppfylls av referensmaterialet Råda sand. 
Både långsamfiltersanden från Ubbarp och 
långsamfiltersanden från Gladökvarn har ett 
olikformighetstal strax över detta värde. 
Varmfickesanden från Ubbarp och varmfickesanden 
från Solna har betydligt högre olikformighetstal på 
grund av den höga andelen finmaterial.  

Mn hos råvattnet har 
mätts med en veckas intervall över perioden. 

3.4.8 Metallhalter och andra grundämnen i 
dricksvattnet 
För att bestämma metallhalt i proverna gjordes ett 
samlingsprov för varje kolonn på de två första 
veckornas vattenprover och på de två sista veckornas 
vattenprover. Metallanalyserna har utförts med ICP-
AES (optisk emissionsspektrometri med induktivt 
kopplad plasma) på Stockholms Universitet. De 
metallhalter som främst analyserats är järn (Fe) och 
mangan (Mn).  

BET-analysen visar att materialet från Ubbarp har 
störst specifik yta, 0,73 m2/g. Även Råda sand har 
stor specifik yta 0,50 m2/g. Den minsta specifika ytan 
har varmfickesanden från Ubbarp, 0,21 m2/g 
(Tabell 3).  
Vattenhalten hos filtermaterialen vid leveransen från  

De tillåtna halterna i dricksvatten är för järn 0,100 
mg/l och för mangan är 0,05 mg/l i utgående 
dricksvatten (SLV 2001). 

NCC och Råda sand var mycket låg, < 1 %, förutom 
hos Råda sand som uppvisar något högre vattenhalt, 
1,65 % (Tabell 3).  
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Halten av organiskt material var låg i samtliga 
material, < 1 %. Halten var högst i de diabasrika 
materialen från Ubbarp, 0,62-0,72 % medan de var 
betydligt lägre för de granit och gnejsbaserade 

materialen, 0,19-0,22 % (Tabell 3). 
Den hydrauliska konduktiviteten visade sig vara 
högre hos Råda sand än hos de andra två 
filtermaterialen med en långsamfilterkornstorlek, 

 UL 
(%) 

UV 
(%) 

SV 
(%) 

GK 
(%) 

RS 
(%) 

> 2 mm 15,2 16,7 6,1 16,2 0,01 
> 1 mm 27,8 32,1 37,6 24,0 2,5 
> 0,5 mm 36,6 20,7 27,1 37,5 60,9 
> 0,25 mm 19,3 15,5 19,3 21,1 34,9 
> 0,125 mm 0,5 7,6 2,1 0,9 0,9 
> 0,074 mm 0,5 5,1 7,2 0,2 0,7 
< 0,074 mm 0,2 2,3 0,6 0,1 0,04 
d60/d10 3,14 8,75 4,4 2,94 1,83 

Tabell 2. Kornstorleksfördelning för de studerade materialen. UL= Ubbarp bergkross, 
långsamfiltersand, UV= Ubbarp bergkross, varmfickesand, SV= Solna bergkross, varmfickesand, GK= 
Gladökvarn bergkross, långsamfiltersand, RS= Råda sand, natursand, långsamfiltersand 
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Figur 3. Långsamfiltersand från Ubbarp
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Figur 4. Varmfickesand från Ubbarp
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Figur 5. Varmfickesand från Solna 
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långsamfiltersanden från Ubbarp och Gladökvarn. 
Hos Råda sand bestämdes den hydrauliska 
konduktiviteten till 1,2E-3 m/s. Hos långsam-

De värden för hydraulisk konduktivitet beräknade 
med Hazen:s formel är inte helt samstämmiga med 
verkligheten. Nästan samtliga värden ligger högre än 
de bestämda under laboratorieförsöken. För Råda 
sand är dock det beräknade värdet 1,16E-3 m/s (att 
jämföra med 1,2E-3). Hos långsamfiltersanden från 
Ubbarp och Solna är de beräknade värdena 1,4E-3 
m/d samt 1,3E-3 m/d, de beräknade värdena är alltså 
dubbelt så höga i jämförelse med de värden 
laboratorieförsöken gav. Hos varmfickesanden från 
Ubbarp och Solna stämmer resultaten inte heller med 
verkligheten. De beräknade värdena är i dessa fall 
2,6E-4 m/s samt 6,25E-4 m/s.  
Porositeten har ett direkt samband med den 
hydrauliska konduktiviteten hos ett filtermaterial. En 

Skrymdensiteten hos långsamfiltersanden från 
Ubbarp och Gladökvarn är mindre än hos de andra 
tre materialen vilket betyder att de har lägre 
packningsgrad. Sambandet mellan porositet och 
skrymdensitet framgår av Tabell 4.  
Alla material uppvisar ett pH kring 9 (Tabell 4). 
Högst pH-värde har långsamfiltersanden från Ubbarp 
med pH 9,4. 
Den elektriska konduktiviteten var hos Råda sand 
mycket låg, 7,3 μS/cm, i jämförelse med den 
uppmätta elektriska konduktiviteten hos de övriga 
filtermaterialen. Högsta konduktiviteten uppmättes 
för varmfickesanden från Ubbarp, 92,2 μS/cm 
(Tabell 4).  

filtersanden från Ubbarp och Gladökvarn var den 
hydrauliska konduktiviteten ungefär hälften så stor, 
5,7E-4 m/s respektive 6,7E-4 m/s. De andra två 
materialen, varmfickesanden från Ubbarp och 
varmfickesanden från Solna hade betydligt lägre 
hydraulisk konduktivitet, 1,0E-4 m/s respektive 1,2E-
4 m/s (Tabell 3).  

större porositet underlättar för vattnet att röra sig 
genom filtret. De tre materialen som uppvisade högst 

Figur 6. Långsamfiltersand från Gladökvarn

hydraulisk konduktivitet hade också en större 
porositet än de övriga två. Råda sand, 
långsamfiltermaterialet från Gladökvarn och Ubbarp 
hade porositeten, 42,8 %, 41,6 % respektive 40,8 %. 
Motsvarande porvolymer för varmfickesanden från 
Ubbarp och Solna var 28 % respektive 37,2 % 
(Tabell 4). 
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Figur 7. Råda sand 

 

 4.2 Hydrauliska egenskaper och hydraulisk 
belastning under kolonnförsöket  

De uppmätta värdena för hydraulisk konduktivitet i 
kolonnerna på pumpstationen i Katrineholm 
redovisas i Tabell 5. De skiljer sig från värden 
uppmätta på laboratorium (Tabell 3). Det material där 
skillnaden för värden bestämda med 
laboratorieförsök och kolonnförsök är som störst är 
Råda sand. Råda sand är vid bestämning av den 
hydrauliska konduktiviteten på laboratorium det 
material som uppvisar högst uppmätta värde, 1,2E-3 
m/s. I kolonnerna i Katrineholm är inte så fallet utan 
vid dessa bestämningar är den hydrauliska 
konduktiviteten betydligt lägre, 9,7E-5 m/s hos den 
mättade kolonnen efter hela provtagningsperioden på 
14 veckor. Ett annat material där skillnaden mellan 
laboratorieförsök och kolonnförsök är jämförelsevis 
stor är hos varmfickesanden från Solna. I detta fall är 

istället den uppmätta hydrauliska konduktiviteten 
större än vid laboratorieförsöken. Den i laboratorium 
uppmätta hydrauliska konduktiviteten är i detta fall 
1,2E-4 m/s och vid kolonnförsöken 2,4E-4 m/s, 
bestämt i den mättade kolonnen efter hela 
försöksperioden.  
Råda sand är det enda material som före och efter de 
14 provtagningsveckorna uppvisar en hydraulisk 
konduktivitet av samma storlek. Hos långsam-
filtersanden från Ubbarp har den hydrauliska 
konduktiviteten minskat med 76 % hos den mättade 
kolonnen och med 83 % hos den omättade. 
Procentuellt sett är det detta material som 
tillsammans med varmfickesanden från Ubbarp som 
satt igen mest. Varmfickesanden från Ubbarp som 
redan från början hade låg hydraulisk konduktivitet, 
8,1 m/d, har minskat sin hydrauliska konduktivitet 
med 88 % hos den mättade kolonnen och har därmed 
en mycket liten, näst intill obefintlig 

Filtermaterial Specifik yta  
(m2/g) 

Glödgnings- 
förlust 

(vikt %) 

Vattenhalt 
(vikt %) 

Hydraulisk 
konduktivitet  
(m/s) / (m/d) 

UL 0,73 0,62 0,15 5,7E-4 / 49,1  
UV 0,21 0,72 0,09 1,0E-4 / 8,6   
SV 0,35 0,22 0,07 1,2E-4 / 10,6  
GK 0,39 0,19 1,65 6,7E-4 / 57,6 
RS 0,50 0,22 0,07 1,2E-3 / 102,9  

 

Tabell 3. Materialens egenskaper bestämda i laboratorium

 
Tabell 4. Materialens egenskaper bestämda i laboratorium

Filtermaterial Porositet 
(%) 

Skrymdensitet 
(kg/m3) 

pH Elektrisk  
konduktivitet  

(μS/cm) 
UL 40,8 1747 9,4 81,2 
UV 28 1787 8,3 64,4 
SV 37,2 1605 9,2 92,2 
GK 41,6 1452 8,5 53,7 
RS 42,8 1706 8,2 7,3 
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vattengenomsläppighet. Igensättningen hos den 
omättade kolonnen är av samma storleksordning, 
(Tabell 5).  
Hos långsamfiltersanden och hos varmfickesanden 
från Ubbarp kan inte någon biologisk påväxt ses i 
ytan av materialen. De stora mättade kolonnerna 
innehållande långsamfiltersanden från Gladökvarn 
och Råda sand har en viss biologisk påväxt. Hos 
dessa två material har Råda sand bibehållit sin 
hydrauliska konduktivitet medan den hydrauliska 
konduktiviteten hos långsamfiltersanden från 
Gladökvarn hos den mättade och omättade kolonnen 
har minskat med 34 % respektive 65 %.  
Skrymdensiteten bestämd hos materialen i 
kolonnerna skiljde sig inte avsevärt från de värden 
bestämda i laboratorium. Värdena för skrymdensi-
teten gav i kolonnförsöken i vissa fall lägre hydraulisk 
konduktivitet, exempelvis hos Råda sand (Tabell 4 
och Tabell 6).  
Under försöket var det svårt att hålla inflödet till 
kolonnerna konstant. Mellan två provtagningar 
minskade flödet i genomsnitt med 20 procent. Efter 
den fjärde provtagningen verkade materialens 

varmfickesanden från Ubbarp och hos 
varmfickesanden från Solna. Hos de andra tre 
materialen minskade inte genomsläppligheten förrän 
ytterligare några veckor senare. Från att ha haft 
samma ut- som inflöde har kolonnerna utflödet 
minskat gradvis minskat. Vattendjupet hade ökat 
ovanför de mättade kolonnerna och vattenspeglar 
bildades också i de omättade kolonnerna. I de små 
omättade kolonnerna var vattenspegeln närmare 5 cm 
djup medan den var högst ytlig hos de större 
kolonnerna. Hos de mättade kolonnerna är 
igensättningen större och därmed även den procen-
tuella minskningen av utflödet. Utflödets minskning 
ökade med tiden, speciellt hos varmfickesanden från 
Ubbarp. Vid den sista provomgången hade de 
mättade kolonnerna en genomsnittlig minskning hos 
utflödet på 42 %. Störst var minskningen i utflödet 
hos varmfickesanden från Ubbarp där den uppgick 
till 47 %. 
Det filter

genomsläpplighet ha minskat något hos 

material som först visade tendenser till 
igensättning var varmfickesanden från Ubbarp, 
därefter varmfickesanden från Solna. Igensättningen 
hos varmfickesanden från Solna var inte  total. Dessa 
två material hade en högre andel finmaterial än de 

Tabell 5. Filtermaterialens hydrauliska konduktivitet. Mätning på kolonnerna vid två tillfällen.  

 
 

Filtermaterial 
 

26-okt (m/d) / (m/s) 
 

5-feb(m/d) / (m/s) 
UL(m)* 73,1/8,5E-4 17,6 / 2,0E-4 
UL(o)* 44,5 / 5,2E-4 7,5 / 8,7E-5 
UV(m) 8,1 / 9,4E-5 0,9/ 1,0E-5 
UV(o) 4,3/ 5,0E-5 0,7 / 9,1E-6 
SV(m) 30,3 / 3,5E-4 20,8 / 2,4E-4 
SV(o) 18,5/2,1E-4 8,2 /6,11E-5 
GK(m) 18,9/2,2E-4 12,4 / 1,4E-4 
GK(o) 12,8/1,5E-4 4,5 / 5,2E-5 
RS(m) 7,7/ 8,9E-5 8,4 / 9,7E-5 
RS(o) 6,6 / 7,6E-5 6,8 /5,2E-5 

 

 

* m=mättad kolonn   o=omättad kolonn 

Tabell 6. Skrymdensitet och volymer vatten som passerat genom försökskolonnerna. 

 
Filtermaterial Skrymdensitet (kg/m3) 

före/efter 
filtreringsperioden 

Total volym vatten som 
passerat kolonnen (l) 

Porositet (%)/Antal 
porvolymer vatten som 

passerat filtret 

UL(m)* 
 

1650/1752 
 

1794 
 

40,8/1121 
UL(o)* 1646/1711 1370 40,8/857 
UV(m) 1870/1986 2056 28/1874 
UV(o) 1923/1920 1411 28/1286 
SV(m) 1749/1861 2379 37,2/1641 
SV(o) 1704/1775 1411 37,2/973 
GK(m) 1498/1560 27990 41,6/1904 
GK(o) 1480/1645 13506 41,6/919 
RS(m) 1420/1578 23727 42,8/1569 
RS(o) 1440/1599 11692 42,8/773 

 * m=mättad kolonn   o=omättad kolonn 
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Tabell 7. Turbiditet hos vatten utgående från kolonnerna. Råvattnets turbiditet har under försöken legat
mellan 2,2-3,3FNU. 

Kolonn Medeltal (FNU) Min /Max (FNU) 
UL(m) 11,3 3,7/25,7 
UL(o) 41,5 7,9/76 
UV(m) 7,5 2,3/12,2 
UV(o) 8,7 3,7/12,7 
SV(m) 7,5 2,8/10,9 
SV(o) 8,7 2,9/19,1 
GK(m) 6,2 1,8/13,8 
GK(o) 6,4 1,4/12,7 
RS(m) 1,9 1,3/3,1 
RS(o) 3,1 2,3/5,9 

 * m=mättad kolonn   o=omättad kolonn 

andra två (Tabell 2, Fig. 4 och Fig. 5). Vid bestämning 

terialen i kolonnerna. 

ttenanalyser 

Samtliga analysresultat redovisas i Appendix men 
rskilt intresse har bearbetats och 

 inledningsvis 
eraturerna minskade sedan 

a konstant nivå under 
a. Råvattnets pH-värde sjönk från 

4.3.3 Elektrisk konduktivitet 
iviteten har för alla 

nproverna från kolonnerna 

urbiditet visade varierande 

r satt upp föreskrifter för 

av hydraulisk konduktivitet i laboratorium visade det 
sig ta lång tid för vattnet att totalt mätta och tränga 
igenom varmfickesanden från Ubbarp som placerats i 
provbehållaren. Efter bestämning av den hydrauliska 
konduktiviteten togs provet ut ur provbehållaren och 
då kunde man se att en del av materialet till viss del 
fortfarande inte hade vattenmättats. Filtermaterialet 
uppvisade hydrofob karaktär. 
Skrymdensiteten har ändrats något under försöken på 
grund av sättningar hos ma

Den elektriska kondukt
kolonnernas vattenprover sjunkit med tiden förutom 
hos varmfickesanden från Ubbarp. Minskningen som 
är av storleksordningen 13-37 % beror troligtvis på 
att mängden finmaterial som följer med utflödet 
minskar då materialet efter hand tvättas ur.  

4.3.4 Alkalinitet 
Alkaliniteten var hos vatte
högre än hos ingående råvatten. Hos råvattnet låg 
alkaliniteten mellan 0,4 mmol/l (24,4 mg/l) och 
0,6 mmol/l (36,6 mg/l). Efter filtreringen hade 
alkaliniteten hos vattenproverna ökat. Alla värden för 
alkaliniteten hos vattenproverna från kolonnerna låg 
inom intervallet 0,54-2,15 mmol/l (32,9-131,2 mg/l).  
Det högsta värdet, 2,15 mmol/l (131,2 mg/l) har 

Sättningarna har dock inte varit stora. Materialet med 
störst sättningar är Råda sand där materialet satt sig 
5 cm. 

4.3 Va

uppmätts hos det utgående vattnet från den omättade 
kolonnen med långsamfiltersanden från Gladökvarn. 
Det minsta värdet, 0,54 (32,9 mg/l) mmol/l, hos den 
mättade kolonnen med samma material. 

4.3.5 Turbiditet 

utvalda resultat av sä
presenteras här. I Appendix redovisas även samtliga 
resultat bestämda hos råvattnet. 

4.3.1 Vattentemperatur 
Vattentemperaturerna vid försöken var

De uppmätta värdena för t12ºC till 15ºC. Temp
resultat under försöksperioden. Till en början ökade 
turbiditeten hos de flesta material men trenden vände 
sedan och efter den åttonde provtagningsveckan 
kunde man utläsa en viss turbiditetsminskning. 
Råvattnet hade en turbiditet mellan 2,2 och 3,3 FNU 
under hela försöken. 
Livsmedelsverket ha

gradvis till 6 ºC över loppet av sex veckor och höll 
sedan denna konstanta nivå tills de sista 
provtagningarna ägde rum. 

4.3.2 pH  
 pH-värdena låg på en gansk
försöksveckorn
november månad till januari månad med 0,5 pH- 
enheter från pH 7,5 till pH 7,0. Därmed hade även 
vattenprovernas pH-värden sjunkit något hos alla 
kolonner förutom hos varmfickesanden från Ubbarp 
och hos varmfickesanden från Solna där pH låg kvar 
på 7,5. 

dricksvattnet och enligt dessa bedöms dricksvattnet 
som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller som 
otjänligt. Gränsvärdet för turbiditet hos ett 
dricksvatten är 0,5 FNU (Formazine Nephelometric 
Units) vid vattenverket (utgående vatten) och 
1,5 FNU hos användare samt för förpackat 
dricksvatten. Redan vid 3 FNU kan man se en viss 
oklarhet hos vattnet och vid en turbiditet över 
20 FNU bedöms vattnet vara otjänligt (SLV 2005). 
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Filtermaterial Ofiltrerade prover Filtrerade prover 
 Median Min / Max  Median Min / Max  

UL(m)* 11,1 -5,2 / 37,1  8,3 -21,2 / 29,5 
UL(o)* -0,7 -4,5 / 25,7  4,5 -4,4 / 29,5 
UV(m) -4,6 -47,2 / 19,8   3,8 -43,7 / 4,7  
UV(o) -0,9 29,1 / 39,2  -11,4 -43,7 / 30,4  
SV(m) -8,3 -33,7 / 10,0  -10,4 -56,1 / 9,3 
SV(o) 0,9 -28,2 / 3,8  -4,9 -22,7 / 14,8  
GK(m) 6,4 -1,11 / 2,9  2,9 -16,5 / 13,7  
GK(o) 3,6 -6,5 / 39,4  -2,9 -12,6 / 43,2  
RS(m) 14,6 1,0 / 31,7  13,1 -5,7 / 28,6  
RS(m) 0 -4,5 / 39,2  5,6 -2,17 / 42,8  

 

Tabell 8. Avskiljning av TOC (%). 

* m=mättad kolonn   o=omättad kolonn 

Det filtermaterial som gav lägsta turbiditet, sett till 
sista provtagningstillfället, var Råda sand men även 
filtermaterialet från Gladökvarn visade låga 
turbiditetsvärden vid detta provtagningstillfälle. Det 
lägsta värdet för turbiditeten som gavs av den 
mättade kolonnen innehållande Råda sand hade en 
turbiditet uppmätt till 1,3 FNU respektive 1,4 FNU 
hos den omättade kolonnen innehållande 
långsamfiltersanden från Gladökvarn (Tabell 7).  

4.3.6 TOC 
Vid de första provtagningsomgångarna låg TOC-
halten hos de flesta kolonnerna över TOC-halten för 
råvattnet men vid tiden för den sista provtagningen 
hade de flesta vattenproverna en lägre TOC-halt än 
råvattnet (Fig. 8-11). De två kolonner som inte 
uppvisade någon positiv trend i avskiljningen av den 
totala halten organiskt material var främst den 

omättade kolonnen med varmfickesand från Solna 
och den mättade kolonnen innehållande varmficke-
sand från Ubbarp.  
De absoluta halterna av organiskt kol låg mellan 8 
och 22 mg/l för de filtrerade proverna och mellan 8 
och 19 mg/l för de ofiltrerade proverna.  
TOC-halten hos de filtrerade vattenproverna var över 
provtagningsperioden inte mycket lägre än hos de 
icke-filtrerade proverna. Vid den sista provtagnings-
omgången så var dock den procentuella avskiljningen 
av organiskt kol betydligt högre hos de filtrerade 
proverna än hos de ofiltrerade. Hos de filtrerade 
proverna var avskiljningen så hög som 5-30 % och 
hos de ofiltrerade proverna 2-15 %. Den största 
avskiljningen skedde hos långsamfiltersanden från 
Ubbarp och den minsta avskiljningen skedde hos 
varmfickesanden från Ubbarp (Tabell 8). 
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Figur 8. TOC, ofiltrerade prover, mättade kolonner.
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4.3.7 CODMn

Råvattnets CODMn-halt förändrades inte mycket 
underförsöken utan låg mellan 8,7-10,0 mg/l 
(Tabell 9). 
Kvoten mellan CODMn och TOC för råvattnet låg vid 
de tidpunkter där mätvärden fanns för båda 
parametrar på ett medelvärde av 0,82. Enligt SLV:s 
föreskrifter ska CODMn inte överstiga 4 mg/l. 
Kvoten beräknad mellan CODMn och TOC gav 
värden för CODMn för de ofiltrerade proverna mellan 
6,6 och 15,6 mg/l och för de filtrerade proverna 
värden mellan 6,6 och 18 mg/l. CODMn låg enligt 
dessa approximeringar på en allt för hög nivå.  

Datum  /CODMn (m g/l) 
17- nov  / 8,9 
24-nov / 9,9 
1-dec / 8,7 
8-dec / 9,0 

15-dec / 9,0 
22-dec / 10,0 
29-dec / 10,0 

5-jan / 9,3 
12-jan / 9,2 
19-jan / 9,3 
9-feb / 10,0 

 

Tabell 9. Kemisk syreförbrukning hos råvattnet.

8

10

12

14

16

18

20

2004-11-16 2004-11- 2004-12- 2004-12- 2005-01-11 2005-01- 2005-02-

Provtagningsdatum

mg/ l

UL
UV
SV
GK
RS
Råv.

 Figur 9. TOC, ofiltrerade prover, omättade kolonner.
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Figur 10. TOC, filtrerade prover, mättade kolonner.
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Figur 11. TOC, filtrerade prover, omättade kolonner.

Skrymdensiteten eller packningsgraden har direkt 
samband med den hydrauliska konduktiviteten då det 
är svårare för vatten att röra sig i ett hårt packat 
material än i ett löst packat material. Skrymdensiteten 
är högst i de material med störst andel finmaterial. 
Dessa material har även en lägre porositet än de 
övriga. Porositeten och porstorleksfördelningen är 
även den avgörande för hur stor hydraulisk 
konduktivitet ett material har. Dessa samband är 
troligtvis förklaringen till att varmfickesanden från 
Ubbarp och varmfickesanden från Solna tidigt har 
visat tecken på igensättning. Det har visat sig vid 
siktning att dessa två material båda har en stor andel 
finmaterial och därav även en hög packningsgrad och 
liten porositet. Vid bestämning av hydraulisk 
konduktivitet hos varmfickesanden från Ubbarp på 
laboratorium visade det sig ta lång tid för vattnet att 
totalt mätta materialet i fråga.  

4.3.8 Metallhalter  
Halterna järn och mangan, i analyserade vattenprov 
låg alla med ett undantag under de gränser som 
föreskrivs av Livsmedelsverket. 
Övriga grundämnen från Tabell 1 låg även dessa 
under högsta tillåtna nivå.  

5.  DISKUSSION 

Den effektiva kornstorleken, d10, ska hos en 
långsamfiltersand ha ett värde av 0,35±0,03 mm 
vilket uppfylldes av tre av de fem studerade 
filtermaterialen, nämligen långsamfiltersanden från 
Ubbarp, långsamfiltersanden från Gladökvarn och 
Råda sand. Varmfickesanden från Ubbarp och 
varmfickesanden från Solna har båda en större andel 
finmaterial varför dessa har en lägre effektiv 
kornstorlek (d10). Olikformighetstalet, d60:d10, som för 
en långsamfiltersand bör ha ett värde under 2,5, har 
av samma anledning ett betydligt högre värde för 
dessa två material. Hos långsamfiltersanden från 
Ubbarp och Gladökvarn ligger olikformighetstal strax 
över den föreskrivna nivån 2,5.  

Bestämning av hydraulisk konduktivitet utförd på 
laboratorium på filtermaterialen gav för 
varmfickesanden och för långsamfiltersanden från 
Ubbarp likartade värden då man jämför med den 
bestämning som gjorts i kolonnerna. Råda sand 
uppvisar en mycket liten hydraulisk konduktivitet i 
kolonnerna och likaså materialet från Gladökvarn ger 
där ett lägre värde. Det är svårt att ge en förklaring till 
den drastiska minskningen av den hydrauliska 
konduktiviteten hos Råda sand då uppmätt i 
kolonnerna. Här har den hydrauliska konduktiviteten 
minskat med mer än en tiopotens vilket inte är en 
rimlig siffra (Tabell 3 och Tabell 5). Materialets 
kornstorleksfördelning bör ge en betydligt högre 
hydraulisk konduktivitet vid den aktuella packnings-
graden.  

Långsamfiltersanden från Ubbarp hade störst specifik 
yta av de fem filtermaterialen, 0,73 m3/g, strax 
efterföljt utav Råda sand, 0,5 m3/g. Att Råda sand i 
jämförelse med de andra kantiga bergkrossmaterialen 
skulle ha en så pass stor specifik yta var oväntat då 
runda jämna ytor bör ge liten specifik yta. Likaså bör 
den stora andelen finmaterial i varmfickesanden från 
Ubbarp och Solna ge stor specifik yta men dessa 
material uppvisar de minsta av alla uppmätta värden. 
Att Råda sand trots liten andel finmaterial och runda 
korn i försöken uppvisar större specifik yta än flera av 
bergkrossmaterialen torde bero på att det finns 
sekundära mineral på ytorna (Maxe 2003), något som 
inte har hunnit att bildas på de färska 
bergskrossytorna.  

Partiklarna som orsakar turbiditeten kan vara av 
organiskt eller oorganiskt ursprung (Berggren 2004). 
Det oorganiska materialet kan utgöras av lera, 
bergartsfragment, kalciumkarbonat, kiselsyra (kiseldi-
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oxid), järnhydroxid och svavel och det organiska av 
finfördelat växt- och djurmaterial, olja fetter och 
mikroorganismer (Berggren 2004). Förmodligen 
beror turbiditetsökningen som kan ses under den 
första tiden på den urtvättning som sker av 
materialet. Vissa turbiditetsökningar som kan ses 
längre fram under försökens gång skulle kunna bero 
på att luftfickor släpper. Detta sker främst hos 
varmfickesanden från Ubbarp och varmfickesanden 
från Solna. Alla material genomgår initialt en 
tvättning men då luftfickor bildas kan även en sådan 
tvättning ske efter hand då dessa mättas. 
En positiv trend i avskiljningen av organiskt material 
har kunnat urskiljas för tre av filtermaterialen, Råda 
sand, långsamfiltersanden från Ubbarp och hos 
långsamfiltersanden från Gladökvarn. Denna avskilj-
ning var till en början mycket begränsad. I försök 
som har utförts på Sveriges Lantbruks Universitet, 
SLU, där filtersand har beprövats för sin förmåga att 
avskilja organiskt material ensamt eller i kombination 
med olivin, har resultaten varit entydiga. En 
kombination med olivin minskar den totala halten 
organiskt material med 25 % istället för med 5 % som 
är fallet då filtersanden ej kombineras med något 
annat material (Jonsson 2003). I dessa försök är 
avskiljningen jämförelsevis god. Långsamfiltersanden 
från Ubbarp har under försöken den högsta 
avskiljningen sett till medelvärdet över provtagnings-
tiden i Katrineholm. Den procentuella avskiljningen 
uppgår till 30 % vid sista provtagningstillfället, mätt 
som minskning av den totala halten organiskt kol. 
Även Råda sand har en stor procentuell avskiljning. 
Hos de ofiltrerade proverna från detta material är 
avskiljningen 15 %. Av detta resultat kan slutsatsen 
dras att det med utflödet medföljande finmaterialet, 
som vid filtrering avskiljs, även medföljer organiskt 
material som fastlagts på finmaterialets ytor.  
Hos varmfickesanden från Ubbarp och hos 
varmfickesanden från Solna kan man se en stor 
variation i avskiljningen av organiskt material från 
vecka till vecka och ingen tydlig trend kan utläsas. 
Detta är något förvånande med tanke på att den stora 
andelen finmaterial hos dessa filtermaterial skulle 
kunna tänkas ha en positiv inverkan då det gäller 
avskiljning av organiskt material. Att de färdiga 
produkterna, varmfickesanden från Ubbarp och 
Solna, var intressanta att ta med i dessa försök, var 
just för att se om man utan siktning kunde 
åstadkomma samma eller rent utav bättre resultat vid 
användning av två filtermaterial med en så pass hög 
andel finmaterial.  
Temperaturerna har inte varit gynnsamma under 
provtagningsperioden. Avskiljningen av organiskt 
material är starkt temperaturberoende, den mikro-
biella nedbrytningen ökar men även de fysikalisk-
kemiska processerna påverkas av temperaturför-
hållandena (Blomberg m.fl. 1998). Den biologiska 
tillväxten på ytan av filtren missgynnas av den låga 
temperaturen och begränsas på så sätt. Trots detta 
har en biohud bildats hos alla de stora kolonnerna 
och även hos långsamfiltersanden från Ubbarp. 

Denna biohud står förmodligen för en stor del av den 
avskiljning av organiskt material som sker i filtret.  
Andersson (1998) studerade långsamfilters reningspo-
tential genom enkätundersökningar vid sammanlagt 
35 långsamfilteranläggningar. Resultaten visade sig 
vara temperaturberoende med en genomsnittlig 
avskiljning av 20 % i filtren mätt som CODMn. En 
positiv kurva för den procentuella avskiljningen skulle 
alltså vara att vänta om försöken kunnat pågå under 
en längre tid för att uppnå den positiva effekt 
temperaturökningen hos vattnet skulle kunna komma 
att innebära under sommaren.  
Tidsaspekten är inte bara viktig för att kunna jämföra 
den procentuella avskiljningen av organiskt material 
vid olika temperaturer utan också viktig för att filtret 
ska nå sin fulla potential. Det tar tid för en biohud 
och för biofilm på filterkornen att bildas och 
inkörningen av ett material kan ta flera månader 
(Hanson 2000).  
Man kan inte av de under försöken uppmätta 
resultaten avgöra om avskiljningen av organiskt 
material är större under mättade eller omättade 
förhållanden. Normalt sätt brukar avskiljningen av 
organiskt material gynnas utav den större tillförseln 
av syre som sker under omättade förhållanden. I 
dessa försök är dock resultaten varierande. Nämnvärt 
är dock att avskiljningen är hos Råda sand och hos 
långsamfiltersanden från Ubbarp och Solna avsevärt 
bättre i de mättade kolonnerna.   
Den genomsnittliga kvoten mellan CODMn och TOC 
hos råvattnet vid de sju provtagningstillfällena är 0,82 
som tidigare nämnts. Vid tidigare kolonnförsök 
utförda vid Norsborgs vattenverk (Östra verket) 
ligger COD/TOC kvoten mellan 0,79-0,8 (Blomberg 
m.fl. 1998). Med denna kvot (0,82) har approxi-
merade värden för CODMn kunnat beräknas och 
dessa resultat varierar men ligger betydligt högre (6,6-
18 mg/l) än Livsmedelsverkets rekommendation för 
den kemiska syreförbrukningen, 4 mg/l. 
Turbiditet är en mycket viktig parameter att 
kontrollera vid filtrering. I dessa försök har heller inte 
filtermaterialen tvättats innan försöken startade vilket 
under en inledande fas kan ge hög turbiditet och en 
mycket omväxlande sådan då filtret släpper fin-
material vart efter. Detta kan utläsas av de varierande 
värdena som har uppmätts under försökens gång. En 
framtida rekommendation är att låta ett visst antal 
porvolymer passera filtermaterialen innan vatten-
analyserna startas. I ett kolonnförsök uppsatt i 
Eskilstuna har man studerat retention av partiklar i 
sandfilter under mättade och omättade förhållanden. 
I dessa försök har man för att undvika en urtvättning 
av filtermaterialen låtit 75-90 porvolymer vatten 
passera filtren innan start av mätningar (Frycklund 
1998). En rekommendation för framtida försök är att 
tvätta materialen innan användning. 
Filtermaterialen höjer det ingående vattnets alkalinitet 
vilket är positivt. Ett vatten med alkalinitet över 1 
mmol/l klarar av pH-förändringar bra, hos 
vattenproverna ligger värdet för alkaliniteten just 
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kring detta värde. Alla värden ligger över gränsen 0,5 
mmol/l vilket betyder att ingen risk för korrosion i 
ledningsnätet föreligger.  
Metallhalterna i vattenproverna från kolonnerna hade 
alla lägre halter än vad som anges som gränsvärden i 
Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Övriga 
grundämnen som analyserades höll sig även de med 
marginal under föreskriven nivå. Detta tyder på att 
ingen betydelsefull urlakning av materialen sker under 
ett inledande skede av infiltration med råvatten.  

6.  SLUTSATSER 

Ett tydligt samband konstaterades mellan materialens 
andel finmaterial, packningsgrad, porositet och den 
hydrauliska konduktiviteten. De två filtermaterial som 
inte är siktade efter en långsamfilterkurva sätter 
snabbt igen. Den hydrauliska konduktiviteten, 
bestämd i laboratorium, var ungefär hälften så stor i 
de bergkrossmaterial som siktats fram efter 
långsamfilterkurvan som i långsamfiltersanden från 
Råda, dvs natursandsmaterial. 
BET-analysen visade att den specifika ytans storlek 
inte skiljer sig nämnvärt mellan natursanden och 
bergkrossmaterialen. Trots relativt hög andel 
finmaterial i vissa av bergkrossmaterialen verkar detta 
kompenseras av förekomsten av sekundära mineral 
på natursandens yta. 
Turbiditeten hos vattenproverna var under försöken 
mycket varierande. Tvättning av materialen innan 
provtagningar påbörjas är nödvändigt för att minska 

den stora variationen hos de uppmätta värdena. En 
framtida rekommendation är antingen att tvätta alla 
material i förväg eller att låta ett visst antal 
porvolymer vatten passera filtermaterialen innan start. 
Materialen urlakades inte på metaller under den 
inledande perioden av försöken. Hos vattenproverna 
tagna den första perioden kunde inga höga halter av 
metaller eller andra farliga grundämnen detekteras.  
Avskiljningen av organiskt material var obetydlig eller 
mycket begränsad för de flesta materialen. I de 
mättade kolonnerna med långsamfiltersand från 
Ubbarp och Råda samt i viss mån från Gladökvarn 
var dock avskiljningen relativt hög och visade en 
positiv trend med tiden. Sista provtagningsom-
gångens avskiljning måste betecknas som hög jämfört 
med tidigare genomförda försök vid låga temp-
eraturer. Materialen med hög halt finmaterial gav 
ingen bättre avskiljning av organiskt material. Det 
finns därför ingen anledning att av detta skäl använda 
otvättade och/eller mer finkorniga material än 
traditionell långsamfiltersand. 
Fortsatta försök bör inriktas på att se vilka 
möjligheter som finns att framställa ett material med 
önskvärda filteregenskaper ur stenmjöl som innebär 
ett optimalt utnyttjande av utgångsmaterialet. Kanske 
kan vissa avsteg göras från den traditionella 
långsamfilterkurvan så att materialåtgången blir 
mindre. Vidare bör tekniken för siktning och 
tvättning utredas för att klarlägga produktions-
kostnader och konkurrenskraften mot natursand. 
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 APPENDIX I 

 
 
 

Tabell 1. pH hos vatten utgående från kolonnerna. UL= Ubbarp bergkross, långsamfiltersand, UV=
Ubbarp bergkross, varmfickesand, SV= Solna bergkross, varmfickesand, GK= Gladökvarn bergkross,
långsamfiltersand, RS= Råda sand, natursand, långsamfiltersand 

 UL(m)/(o) UV(m)/(o) SV(m)/(o) GK(m)/(o) RS(m)/(o)  
 16-nov 8,12 / 8,2 8,3 / 8,5 8,5 / 8,6 7,9 / 7,9 7,9 / 8,1 
 29-nov 7,7 / 7,8 7,7 / 7,5 7,6 / 8 7,4 / 7,7 7,8 / 7,5 
 14-dec 7,6 / 7,8 7,6 /7 ,6 7,6 / 7,8 7,5 / 7,6 7,7 / 7,6 

28-dec 7,2 / 7,2 7,1 / 7,8  7,6 / 8 7 / 6,7 6,6 / 7,5  
11-jan 7,4 / 7,1 7,4 / 7,9 7,7 / 7,5 7,0 / 7,0 7,0 / 7,0  
25-jan 7,4 / 7,14 7,3 / 7,6 7,2 / 7,3 6,8 / 6,9 6,8 / 6,7  
8-feb 7,1 / 7,64 7,4 / 7,8 7,3/ 7,1 7,0 / 7,0 6,9 / 7,0  

 
 
 

*m=mättade kolonner, o= omättade kolonner

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Elektrisk konduktivitet hos vatten utgående från kolonnerna.

L(m)/(o) 
(μS/cm) 

UV(m)/(m) 
(μS/cm) 

SV(m)/(o) 
(μS/cm) 

GK(m)/(o) 
(μS/cm) 

RS(m)/(o) 
(μS/cm) 

 

 U

16-nov 178,8 /185 198 / 195 163 / 167 186 / 139 131 / 131 
29-nov 192 / 179 179/ 191 149 / 143 131 / 131 137 / 125 
14-dec 198 / 138 138 / 196 142 / 145 141 / 136 133 / 117 
28-dec 117 / 124 123 / 137 170 / 171 123 / 113 117 / 110 
11-jan 120 / 124 124 / 204 153 / 117 126 / 113 158 / 112 
25-jan 300 / 131 273 / 250 201/ 171 193 / 293 162 / 187 
8-feb 131 / 135 135 / 177 183 /124 133 / 127 121 / 123 

*m=mättade kolonner, o= omättade kolonner

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UL(m)/(o) 
(mmol/l) 

UV(m)/(o) 
(mmol/l) 

SV(m)/(o) 
(mmol/l) 

GK(m)/(o) 
(mmol/l) 

RS(m)/(o) 
(mmol/l) 

16-nov 0,78 / 0,79 1,1 / 1,1  0,75 / 0,85 0,86 / 0,65 0,77 / 0,59 
29-nov 0,89 / 0,69 0,9 / 1,7 0,77 / 0,72 0,56  0,6 0,79 / 0,6 
14-dec 1,4 / 0,9 1,1 / 1,5 1,0 / 1,15 0,8 /0,75 0,77 / 0,66 
28-dec 0,74 / 0,8 1,14 / 1,18 1,46 / 1,27 0,8 / 0,65 0,67 / 0,65 
11-jan 0,95 / 0,66 0,81 / 1,39 1,16 / 0,88 0,75 / 0,64 1,13 / 1,63 
25-jan 1,99 / 0,69 1,79 / 1,512 1,39 / 0,9 1,39 / 2,15 0,9 / 1,22 
8-feb 1,99 / 1,08 0,75 / 1,326 1,31 / 0,68 0,7 / 0,64 0,62 / 0,636 

Tabell 3. Alkalinitet hos vatten utgående från kolonnerna.
 

 
 
 

*m=mättade kolonner, o= omättade kolonner
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Bergkross som filtermaterial vid vattenbehandling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UL(m)/(o) 
(FNU) 

UV(m)/(o) 
(FNU) 

SV(m)/(o) 
(FNU) 

GK(m)/(o) 
(FNU) 

RS(m)/(o) 
(FNU) 

16-nov 6,3 / 7,9 6,9 / 9,1 9,4 / 8,5 6,7 / 4,1 1,3 / 2,4 
29-nov 10,9 / 39,3 7 / 10,8 5,8 / 12,2 2,1 / 1,4 1,3 / 2,5 
14-dec 25,7 / 76,0 12,2 / 12,2 9,9 / 9,1 6,6 / 11,3 3,1 / 2,3 
28-dec 9,9 / 55,8 9,2 / 6,2 10,9 / 19,1 13,8/ 12,7 1,6 / 2,5 
11-jan 9,5 / 35,6 6,2 / 4,6 7,9 / 5,0 5,2 / 2,0 1,9 / 5,9 
25-jan 13,4 / 57,4 8,9 / 14 2,8 / 2,9 7,1 / 10,4 3,1 / 2,7 
8-feb 3,7 / 18,5 2,3 / 3,7 5,5 / 4,1 1,8 / 3,1 1,3 / 3,2 

Tabell 4. Turbiditet hos vatten utgående från kolonnerna.
 

 
 

*m=mättade kolonner, o= omättade kolonner

 
 

 
 
 
 
 
 

*m=mättade kolonner, o= omättade kolonner
 

Filtermaterial Al 
ug/l (ppb) 

As 
ug/l (ppb) 

B 
ug/l (ppb) 

Ca 
ug/l (ppb) 

Cd ug/l 
(ppb) 

Cu ug/l 
(ppb) 

Cr 
ug/l (ppb) 

UL(m)1* 5,3624 <5.600 21,1728 17981,46 <0.459 7,0291 <0.481 
UL(m)2 6,3503 <5.600 10,5194 26512,33 <0.459 6,6673 <0.481 
UL(o)1* 7,5927 <5.600 18,8195 17406,56 <0.459 7,3507 <0.481 
UL(o)2 9,7034 <5.600 6,5929 16573,08 <0.459 5,1048 <0.481 
UV(m)1 6,8637 <5.600 18,9851 18823,89 <0.459 4,5031 <0.481 
UV(m)2 7,776 <5.600 9,7454 25084,17 <0.459 5,6388 <0.481 
UV(o)1 5,6952 <5.600 21,3887 15167,65 <0.459 5,8866 <0.481 
UV(o)2 7,2073 <5.600 8,1833 23376,73 <0.459 5,7702 <0.481 
SV(m)1 8,6543 <5.600 15,5219 29433,6 <0.459 4,4144 <0.481 
SV(m)2 7,4495 <5.600 12,3693 18395,46 <0.459 4,0559 <0.481 
SV(o)1 6,731 <5.600 15,1688 20226,55 <0.459 3,1648 <0.481 
SV(o)2 9,8095 <5.600 8,507 19619,17 <0.459 3,2186 <0.481 
GK(m)1 6,2353 <5.600 12,7119 20209,01 <0.459 6,4076 <0.481 
GK(m)2 7,5243 <5.600 7,6808 23882,96 <0.459 5,6014 <0.481 
GK(o)1 6,6032 <5.600 11,2788 17768,46 <0.459 6,0084 <0.481 
GK(o)2 8,8037 <5.600 8,9944 26343,17 <0.459 3,7444 <0.481 
RS(m)1 5,7055 <5.600 8,2017 15854,36 <0.459 3,0689 <0.481 
RS(m)2 6,7197 <5.600 6,8101 15820,32 <0.459 3,3737 <0.481 
RS(o)1 6,626 <5.600 9,1404 15869,89 <0.459 3,287 <0.481 
RS(o)2 6,8655 <5.600 7,1093 20841,32 <0.459 3,1351 <0.481 
Råv.1 5,4696 <5.600 9,7489 17537,71 <0.459 3,9102 1,3061 
Råv.2 8,7903 <5.600 5,8099 17719,88 <0.459 2,1213 <0.481 

Tabell 5a. Grundämnen i dricksvatten bestämda hos två samlingsprover per kolonn. Det första
samlingsprovet hos varje kolonn kommer från de två första veckornas vattenprover och det andra från de
två sista veckorna.  
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Tabell 5b. Grundämnen i dricksvatten bestämda hos två samlingsprover per kolonn. Det första
samlingsprovet hos varje kolonn kommer från de två första veckornas vattenprover och det andra från de två
sista veckorna.  

*m=mättade kolonner, o= omättade kolonner

Filtermaterial Fe 
ug/l (ppb) 

Mg 
ug/l (ppb) 

Mn 
ug/l (ppb) 

Na 
ug/l (ppb) 

Ni 
ug/l (ppb) 

Pb 
ug/l (ppb) 

UL(m)1* <0.803 4349,574 1,4114 7877,018 6,8789 <2.301 
UL(m)2 3,3837 4925,163 3,1669 7119,521 12,6832 <2.301 
UL(o)1* 1,8685 3794,595 2,0167 7409,808 8,9957 <2.301 
UL(o)2 8,8036 2439,564 5,6518 4551,146 7,1667 <2.301 
UV(m)1 1,2086 5387,531 3,9995 8034,584 5,7366 2,3411 
UV(m)2 4,088 4541,512 7,8816 6614,538 8,2106 <2.301 
UV(o)1 1,0548 6515,297 1,7294 8144,939 7,3148 <2.301 
UV(o)2 1,8523 3574,551 1,2955 4804,167 6,3089 <2.301 
SV(m)1 3,4299 4823,172 1,869 7230,762 2,0868 <2.301 
SV(m)2 2,0888 2706,678 2,5189 6714,459 <1.240 <2.301 
SV(o)1 1,7313 2603,162 3,5773 6380,886 <1.240 <2.301 
SV(o)2 8,0948 2855,053 2,1781 5786,356 <1.240 <2.301 
GK(m)1 2,5177 3147,16 17,3053 6918,7 <1.240 <2.301 
GK(m)2 5,2524 3377,228 739,052 6439,635 4,0134 <2.301 
GK(o)1 3,287 2768,892 15,5296 6592,581 <1.240 <2.301 
GK(o)2 4,567 4240,387 8,853 6433,713 2,3994 <2.301 
RS(m)1 2,6653 2285,266 2,1663 5223,81 <1.240 <2.301 
RS(m)2 2,9369 2231,146 2,3293 5075,199 <1.240 <2.301 
RS(o)1 3,7404 2411,877 6,1573 5620,771 <1.240 <2.301 
RS(o)2 5,8769 3430,122 4,1405 6011,008 <1.240 <2.301 
Råv.1 3,6293 2743,626 64,9515 6563,641 <1.240 <2.301 
Råv.2 10,0486 2790,613 5,9872 5666,927 <1.240 <2.301 

 

 
 
 

Tabell 6. Analyser utförda på råvattnet.  

 pH Elektrisk 
konduktivitet 

(μS/cm) 

Alkalinitet 
(mmol/l) 

Turbiditet 
(FNU)  

 
 16-nov 8 127 0,41 2,3 

29-nov 7,5 124 0,65 2,5  
14-dec 7,6 126 0,74 3,3  28-dec 7,5 112 0,63 3,0 

 11-jan 7 111 0,66 2,8 
 25-jan 6,8 126 0,56 2,2 

8-feb 6,9 121 0,64 2,9  
  

 *m=mättade kolonner, o= omättade kolonner
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