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Ordlista 

 
AOC assimilerbart organiskt kol 

AOP avancerad oxidationsprocess 

BAC biologiskt aktivt kol 

BDOC biotillgängligt löst organiskt kol 

BOM biotillgängligt organiskt material 

BV bäddvolymer 

DOC dissolved organic carbon/löst organiskt kol 

EBCT empty bed contact time 

FC flödescytometri 

GAC granulerat aktivt kol 

HMW high molecular weight/högmolekylär 

HNA high nucleic acid 

HPC heterotrophic plate count 

HS humic substances/humusämnen 

LC-OCD liquid chromatography organic carbon detection 

LMW low molecular weight/lågmolekylär 

LNA low nucleic acid 

MTZ mass transfer zone 

NOM naturligt organiskt material 

OCD organic carbon detection 

OMPs organic micropollutants/organiska spårämnen 

PFAS perfluorerade alkylsyror 

SD standardavvikelse 

SUVA specifik UV-absorbans 

TOC total organic carbon/totalt organiskt kol 

UV ultraviolett 

UVA UV-absorbans 

UVD UV-detektion 
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1. Introduktion och Bakgrund 

I denna rapport redovisas resultat från en 1,5 år lång pilotstudie av ozonering i kombination 

med aktivt kol. Försöket har genomförts inom ett delprojekt till det stora pågående projektet 

”Norrvattens Framtida Dricksvattenkvalitet” där man bl.a. utreder vilka reningsprocesser som 

ska ingå i ett framtida ombyggt eller nybyggt Görvälnverk.  

 Syfte 

 

Syftet med detta pilotförsök, ozonering i kombination med GAC-filtrering, är att utvärdera 

processkombinationens effekt på/som: 

 

i) Kemisk barriär 

 Analys av 99 organiska spårämnen (SLU, Uppsala) 

ii) Borttagning av NOM 

 För kvantifiering av mängd NOM användes bulkparametrar; TOC och DOC 

 Aromatiskt NOM: UV-absorbans samt beräkning av SUVA 

 Sammansättning av NOM: LC-OCD (HET Waterlaboratorium, Haarlem, 

Holland) 

iii) Biostabilitet 

 Substratmängd: AOC (regelbundet), BDOC (punktmätning, ett 

inkubationsförsök) 

 Tillväxtförsök (ett försök): tillväxt av bakterier mätt med flödescytometri 

 3- och 7-dygns HPC 

iv) Mikrobiologisk barriär 

 Bakteriemängd mätt med flödescytometri 

 

Utöver dessa funktioner kan processkombinationen även utgöra en effektiv barriär mot lukt- 

och smakstörande ämnen men då det i nuläget i normalfall inte uppmäts lukt eller smak i 

sandfiltratet som utgör matarvatten till pilotanläggningen utvärderas inte denna funktion inom 

pilotförsöket. 

 

 Bakgrund – ozon och GAC 

Ozonering som förbehandling till GAC är ett intressant alternativ både vid ombyggnad av 

nuvarande Görvälnverket och vid konstruktion av ett helt nytt verk. Den främsta funktionen 

som ska undersökas är kemisk barriärverkan men processkombinationen kan dessutom utgöra 

en mikrobiologisk barriär, öka borttagningen av NOM samt reducera lukt- och smakstörande 

ämnen. 

1.2.1. Ozon i vatten 

Ozon sönderfaller i vatten vilket gör att man får både hydroxylradikaler (•OH) och molekylärt 

ozon (O3). Oxidation av olika föreningar i vatten sker via reaktioner med både ozon och 

hydroxylradikaler (Vieno 2007). Molekylärt ozon är en selektiv oxidant och reagerar främst 

med atomer som har en negativ laddningsdensitet (t.ex. N, O och P), kväve-kväve 
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dubbelbindningar (N=N), nukleofilt kol, kol-kol dubbelbindningar (C=C) och aromatiska 

ringar med elektrondonerande funktionella grupper såsom OH (hydroxyl) och NH2 (amin). 

Aromater substituerade med elektrondragande grupper, som COOH, NO2 och Cl, är mindre 

reaktiva mot ozon (Von Gunten 2003, Gardoni et al. 2012). Reaktionshastigheter mellan ozon 

och olika organiska föreningar har ett spann på mer än 9 storleksordningar och även för 

oorganiska ämnen finns det en stor variation. Hydroxylradikaler är den starkaste oxidanten i 

vatten och reagerar oselektivt och därför kan dessa radikaler oxidera många föreningar som 

inte reagerar med ozon. Reaktioner som involverar hydroxylradikaler är generellt snabba (k = 

108-109 M-1 s-1) (Gardoni et al. 2012). 

Fördelningen av molekylärt ozon och hydroxylradikaler påverkas av flertalet faktorer 

inklusive: 

 pH: <7 ger dominerande molekylärt ozon och vid pH<8  blir det övervägande 

hydroxylradikaler. Vid pH>9 är det svårt att få någon ozonrest överhuvudtaget. 

 Föreningar som reagerar direkt med molekylärt ozon bidrar till dess sönderfall och 

kallas ”initiators” (initiatorer). I rent vatten är detta endast OH- men andra initiatorer 

kan också adderas såsom peroxidjonen (HO2
-) eller fasta katalysatorer (metaller, t.ex. 

TiO2) vilket gör processen till en så kallad avancerad oxidationsprocess (AOP). 

 Föreningar som reagerar med hydroxylradikaler för att bilda sekundära radikaler (men 

som inte producerar •O2
-/•HO2 som också är starka oxidanter) kallas ”scavangers”. 

Dessa inkluderar CH3-COO- (deprotonerade karboxylsyror), alkylgrupper samt 

karbonat och bikarbonat (dvs. alkalinitet) 

 Effekten av NOM är inte helt enkel att förutse, vilket till stor del beror på variationer i 

dess sammansättning. Å ena sidan kan NOM förstärka sönderfallet av ozon och 

därmed accelerera bildningen av hydroxylradikaler. Å andra sidan kan NOM 

konsumera radikaler och agera ”scavenger”. Därför leder närvaro av NOM ofta till att 

oxidationen av spårämnen går långsammare. 

 

Ozonförbrukningen påverkas även av halterna ammonium, turbiditet samt järn och mangan. 

Temperatur har en stor effekt på lösligheten av ozon i vatten. 

1.2.2. Aktivt kol 

GAC kan rena vatten genom två huvudsakliga processer – adsorption och biologisk 

nedbrytning. Adsorption sker på nytt eller regenererat GAC tills alla adsorptionsplatser blivit 

ockuperade och man får således en avtagande adsorptiv borttagning med ökad drifttid fram till 

dess att kolet är helt mättat. Genombrott av olika ämnen sker vid olika tidpunkter och beror 

både på koncentrationen av det ämne man vill ta bort från matarvattnet samt hur gärna ämnet 

adsorberar till det aktiva kolet. Med tiden byggs även biofilm upp på GAC där 

mikroorganismer kan bryta ner olika ämnen biologiskt och ibland kallas dessa filter BAC-

filter (från engelskans biological activated carbon). Det kan ta lång tid (upp till 2 år) innan den 

biologiska aktiviteten i ett nytt kolfilter har stabiliserats. I nuvarande process på Görvälnverket 

har GAC tidigare blivit mättat snabbt (1-2 månader) och det har därför inte varit ekonomiskt 

motiverat att regenerera GAC med en takt så att adsorptiv förmåga bibehålls och därför kan 

Görvälnverkets kolfilter anses vara BAC-filter. Det snabba mättnadsförloppet tros bero främst 

på den relativt höga halten naturligt organiskt material (NOM) (mätt som totalt och löst 

organiskt kol (TOC/DOC)). Biologiska processer är långsammare än adsorption och den 
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uppehållstid som används på Görvälnverket (empty bed contact time (EBCT) = 5-6 min) anses 

vara kort. På andra vattenverk är det vanligt med EBCT på ca 20 min. 

Adsorption till aktivt kol 

Adsorption till aktivt kol sker genom kemisk eller fysisk adsorption där den förstnämnda 

innebär bindning med svaga krafter (vätebindningar, elektrostatisk interaktion eller Van der 

Vaals-krafter) som möjliggör desorption. Kemisk sorption karakteriseras av betydligt starkare 

krafter (kovalenta eller jonbindningar) och desorption kan därför inte ske utan att energi tillförs 

(vid t.ex. regenerering). Fysisk adsorption är den vanligaste processen för borttagning av 

ämnen från en vätskelösning som vid dricksvattenproduktion. Detta innebär att desportion kan 

vanligtvis kan ske vilket bör underlättas av t.ex. förändrade (minskade) halter av ett specifikt 

ämne i matarvattnet.  

Aktivt kol är väldigt poröst och har därför en mycket stor yta (1100 och 1150 m2/g för 

respektive Norit 1240W och 830W) vilket bidrar till dess höga reningsförmåga. 

Reningseffekten påverkas vidare av i) porstorlek och kemisk sammansättning hos adsorbenten 

(det aktiva kolet), ii) de fysiska och kemiska egenskaperna hos adsorbatet (det ämne som ska 

renas bort) inklusive molekylstorlek och polaritet, iii) koncentrationen av adsorbatet i 

matarvattnet samt koncentration av konkurrerande ämnen, iv) pH och temperatur i 

matarvattnet samt v) kontakttid mellan adsorbatet och adsorbenten. Porerna i aktivt kol kan 

delas in i tre grupper beroende på deras radie:  

i) makroporer r>1000 Å 

ii) mesoporer  20 Å>r>1000 Å 

iii) mikroporer r<20 Å  

Stora molekyler kan endast adsorbera till större porer eller direkt till det aktiva kolets yta och 

kan då blockera och förhindra inbindning till inre porer. Mikroporerna är bara tillgängliga för 

lågmolekylära ämnen. Aktivt kol är opolärt och därför mer effektivt på att adsorbera opolära 

föreningar. Polära ämnen har även högre löslighet i vatten och stabiliseras där av väte-dipol 

eller dipol-dipol-bindningar till själva vattnet.  

 

Effekt från ozonering på adsorption till aktivt kol 

Genom att föroxidera matarvattnet till GAC ändras sammansättningen av NOM. Hydrofoba, 

färgade humusämnen bleks och omvandlas till mindre och mer hydrofila biotillgängliga 

molekyler inklusive aldehyder, karboxylsyror och ketoner. Detta förändrar hur NOM binder 

in till det aktiva kolet då hydrofila (polära) ämnen har lägre affinitet för att adsorbera men 

även då mindre ämnen har tillgång till mikroporer i kolet. Man kan vänta sig att borttagningen 

av större hydrofoba organiska spårämnen därför ökar vid kombination av ozon och GAC 

medan man kan få en sämre borttagning av mindre och mer hydrofila spårämnen. För att 

bibehålla biostabiliteten i det behandlade vattnet är det viktigt att tillräckligt av det 

biotillgängliga organiska materialet som bildas vid ozonering kan förbrukas i tillräcklig grad 

i nedströms GAC-filter för att inte premiera återväxt av bakterier i ledningsnätet. 



Norrvatten 9 (72) 

  
 

 

Faktorer som påverkar genombrott vid GAC-filtrering 

Initialt är borttagningen av adsorberbara ämnen komplett vid GAC-filtrering men med tiden 

ockuperas adsorptionsplatserna och de oönskade ämnena börjar detekteras i filtratet. För ett 

enskilt, ensamt ämne och idealt pluggflöde blir genombrottet komplett vid en specifik tidpunkt 

och halten i filtratet går då från noll till samma som i det inkommande vattnet (Figur 1-1, 

vänster (A), höger (A) (streckad linje)). I verkligheten sprids dock genombrottet ut till följd 

av dispersion och massöverföringskinetik som leder till bildning av en ”massöverföringszon” 

(MTZ från engelskans mass transfer zone) (Figur 1-1, vänster (B)) och en gradvis, asymptotisk 

ökning av effluentkoncentrationen Figur 1-1, höger (A) (solid linje)). Om koncentrationen av 

ett ämne i det inkommande vattnet inte är konstant så kommer ämnet som bundit in att nå en 

ny jämvikt med det inkommande vattnet när dess koncentration ändras. För, till exempel, en 

koncentrationspuls i matarvattnet så kommer ämnet att desorbera från GAC (om det har bundit 

in med fysisk adsorption) och detekteras i filtratet även efter att ämnet inte längre detekteras i 

det inkommande vattnet (Figur 1-1, höger (B)). 

Genombrottsmönstret för ett ämne påverkas vidare av: 

i) Massöverföringskinetiken och dispersion i den fasta bädden 

Ökad inbindningshastighet leder till en brantare genombrottskurva (Figur 1-2, A). 

Inbindningskapaciteten påverkas dock ej. 

ii) Adsorberbarheten av ämnet och kontakttiden i GAC-filtret (EBCT = empty bed 

contact time) 

Högre adsorberbarhet och längre EBCT förskjuter genombrottet framåt i tid 

(Figur 1-2, B). 

iii) Koncentrationen av ett ämne i matarvattnet 

Högre koncentration ger tidigare genombrott (Figur 1-2, C). 

iv) Närvaro av konkurrerande ämnen 

Leder till tidigare genombrott (Figur 1-2, D). 

 

För NOM som är en komplex heterogen blandning av tusentals olika molekyler gäller generellt 

att en viss andel av NOM inte kan adsorbera och därför kan detekteras i filtratet även när man 

Figur 1-1 Vänster: koncentrationsprofil vid GAC-filtrering i dynamisk fas (innan jämvikt nåtts)  (A)     

Höger: (A) ideal (streckad) och faktisk (solid linje) genombrottskurva för ett allestädes närvarande ämne 

vid GAC-filtrering, (B) effluentkoncentration för ett ämne med puls/intermittent koncentrationsprofil i 

matarvattnet. Källa: Chowdhury et al 2013. 
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har helt nytt GAC, samt att man vid jämvikt kan ha en fortsatt biologisk borttagning av den 

biotillgängliga fraktionen av NOM (BOM). 

 

 
Figur 1-2 Översikt för olika faktorer som påverkar genombrottsmönstret för ett specifikt ämne: A) 

massöverföringskinetik, B) adsorberbarhet (här beskrivet med Freundlich-parametern Kf) och kontakttid 

(EBCT), C) koncentration i matarvattnet och D) närvaro av konkurrerande substanser. Källa: Chowdhury et al 

2013. 
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2. Genomförande och Metoder 

 Försöksuppställning 

I detta försök användes en ozonpilot med ozonanläggning, on-line redoxmätare samt 

ozondestruktor (Ozonetech) samt reaktionstankar för ozon som platsbyggts i pilothallen. Den 

GAC-pilot som använts består av 5 kolonner som ägs av Norrvatten. Försöken kompletteras 

med ytterligare GAC-försök med 4 kolonner som drevs av SLU och en litteraturstudie om 

ozon och andra avancerade oxidationstekniker med avseende på borttagning och eventuell 

biproduktsbildning från viktiga organiska spårämnen. Resultat från de kompletterande 

försöken och litteraturstudien redovisas i separata rapporter.  

 

Ozonpiloten matades med snabbfiltrat från fullskaleprocessen och det ozonerade vattnet 

filtrerades sedan genom fyra GAC-kolonner (kolonn nr 1-4). En GAC-kolonn (nr 5) matades 

direkt med snabbfiltrat för att möjliggöra en direkt jämförelse med nuvarande verk samt för 

att jämföra GAC-filtreringens effektivitet med och utan för-ozonering. Norit 1240 W användes 

i samtliga kolonner utom en som var fylld med redan mättat GAC från Görvälnverkets kolfilter 

10. Norit 1240 W är en finkornigare variant (D10 = 0,6-0,7 mm) av den Norit 830 W (D10 = 

0,9 mm) som används på Görvälnverket idag. Den grovkorniga 830 W används idag främst 

för att möjliggöra den, jämfört med andra vattenverk, avvikande höga belastningen som GAC-

filtren i fullskala körs med. För att kunna undersöka flera olika kontakttider provtogs GAC-

kolonnerna på olika höjd utöver utloppet vilka benämns a, b, c, d och ut och motsvarar 4, 8, 

12, 16 och 20 minuters ”empty bed contact time” (EBCT). Detta tillvägagångssätt har inte 

använts i tidigare pilotförsök på Görväln men verifierades med en kontrollkolonn (kolonn 4) 

där ett högre flöde användes vilket motsvarande 12 minuters EBCT genom hela kolonnen. 

Resultaten från denna kolonn jämfördes sedan med höjd c i kolonn 2 då båda dessa matas med 

ozonerat vatten vid pH 6,8 för att fastställa ifall backspolning medför blandning av det aktiva 

kolet eller ifall provtagning mitt i en kolonn blir representativt. Provtagning skedde vid ett 

lägre flöde än det genom kolonnerna för att säkerställa allt vatten som provtogs kom från rätt 

höjd i kolonnen. 

 Tidsplan 

 

Tabell 2-1 Olika moment och dess respektive tidsplan för pilotförsök med ozon och GAC 

Beskrivning Ursprunglig tidsplan Korrigerad tidsplan 

För-försök ozonering Mars 2018 April 2018 

O3/GAC pilotförsök April-dec 2018 Maj 2018-dec 2019 

Litteraturstudie 

oxidation/kemisk barriär 

Jan-maj 2018 Dec 2019 

 

 För-försök ozonering 

Under två dagar (23-24/4) den första veckan som ozonpiloten var i drift testades olika 

ozondoser och pH med primärt syfte att minimera bromatbildning som har ett negativt 
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samband med båda parametrar. Även effekter på ozonförbrukning, AOC-bildning, TOC/DOC 

samt UV-absorbans studerades. 

Ozondosen varierades via effekt på ozongeneratorn och tre olika effekter testades; 20, 40 och 

60 %. Den exakta ozondosen har inte varit möjlig att bestämma (se 3.2).  

 Ozon/GAC-försök 

 

Efter att lämplig ozoneffekt och pH fastställts under för-försöket startades GAC-filtreringen 

den 23:e maj 2018. Fyra huvudsakliga frågeställningar har utvärderats under försöket (se 1.1).  

2.4.1. Ozonering 

 

För att producera ozon användes en generator från Ozonetech (ICT-10). Först koncentreras 

syrgas från luft och därefter bildas ozon genom elektriska urladdningar (s.k. 

koronaurladdning) där delar av syrgasen spjälkas till syreradikaler som i sin tur kan reagera 

med syrgasmolekyler och bilda ozon (Eq. 1 och 2) 

 

O2 + e- → O• + O•  (1) 

 

O• + O2 → O3  (2) 

 

Systemet kan producera 1-10 g O3/h med en gaskoncentration på 70 g/Nm3 (d.v.s. 70 g O3 i 

en m3 luft vid STP (”standard temperature and pressure” = 25 °C och 1 atm) vid ett syrgasflöde 

på 2,5 L/min. Ozonet blandas in i en delström av sandfiltrat via en injektorinblandare. 

Delströmmen blandas sedan med resten av matarvattnet och hela flödet passerar därefter en 

reaktionstank på 50 L. Därefter kan det ozonerade vattnet flöda genom 1-3 kontakttankar 

(Figur 2-1). Alla tre kontakttankar användes under hela försöket och med det använda flödet 

på 720 L/h uppnåddes de reaktionstider som redovisas i Tabell 2-2. I slutet på juli 2019 

ändrades flödet genom ozonpiloten av okänd anledning till 610 L/h vilket upptäcktes först i 

november 2019. Detta resulterade i något längre reaktionstider under det sista halvåret av 

försöket (Tabell 2-2) men verkar inte haft någon större inverkan på vattenkvaliteten. 

 

Tabell 2-2 Reaktionstankar i ozonsystemet inklusive volymer och resulterande reaktionstider vid ett flöden på 

720 L/h och 610 L/h. 

Utrymme Volym (L) 

Reaktions- 
tid (min) 

Kumulativ 
reaktionstid (min) 

Provpunkt 

720 L/h 610 L/h 720 L/h 610 L/h 

Ozontank 50 4,2 4,9 4,2 4,9 O3-R1_in 

R1 70 5,8 6,9 10,0 11,8 O3-R2_in 

R2 63 5,3 6,2 15,3 18,0 O3-R2_ut 

R3 63 5,3 6,2 20,5 24,2 O3-ut 

Avgasningstank 50 4,2 4,9 24,7 29,1 - 

Lutdosering 155 12,9 15,3 37,6 39,4 - 

Bufferttank 70 5,8 6,9 43,4 46,3 O3-ut_pH 
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Till en början justerades inte pH på det inkommande snabbfiltratet till ozonpiloten men då 

redoxmätaren som man kan använda för att reglera effekten på ozongeneratorn påverkas av 

pH valdes att justera till det lägsta uppmätta (pH 6,5) from 10:e oktober 2018. 

 

Figur 2-1 Översikt reaktionssystem för ozonerat vatten inklusive placering av provtagningspunkter. 

Reaktionstider och volymer är beskrivna i Tabell 2-2. 

Ozondos 

Vilken halt ozon som doserades hade förutsatts vara möjligt att få ut från den utrustning som 

ingick i ozonpiloten. Detta visade sig dock inte vara möjligt. Enligt Ozonetech är 

generatoreffekten (som går att reglera) inte linjär mot produktionen av ozon varför dosen inte 

kunde beräknas på så sätt. Vi har därför fått nöja oss med de mätningar av inlöst ozon som 

gjorts minst en gång i veckan i samtliga provpunkter i ozonsystemet. 

Utmaningar med ozonpiloten 

Utöver att det inte har varit möjligt att få ut information om vilken halt ozon som doseras så 

har det varit upprepade problem med i) den automatiska styrningen av ozongeneratorn och ii) 

ozongeneratorn som var monterad på den ursprungliga piloten. Styrningen av ozongeneratorns 

effekt är möjlig att automatisera och sker då via en redoxmätare som är monterad efter utloppet 

från den första reaktionstanken (4,2 minuters reaktionstid). Efter våra initiala tester 

rekommenderade Ozonetech att vi skulle styra på 920 mV för att få en halt på ca 1 mg/L ozon 

i den första provpunkten (O3-R1_in). I januari 2019 började vi dock få problem med 

styrningen vilket ledde till kraftiga fluktuationer i generatoreffekt. Trots att vi därefter både 

bytt ut redoxelektroden och haft flera servicebesök från Ozonetech så har vi inte kunnat 

komma tillrätta med den automatiska styrningen och har därför sedan dess kört generatorn på 

fast effekt och följt upp den inlösta halten ozon i den första provpunkten efter ozontillsats (O3-

R1_in) flera gånger i veckan. I december 2018, medan den automatiska styrningen fortfarande 

användes, började effekten på generatorn att öka kraftigt (se Figur 2-2). Enligt Ozonetech 

skulle detta vara en effekt av att redoxelektroden behövde bytas ut. Vi uppmätte dock inte 

högre halter inlöst ozon i provpunkt O3-R1_in och var därför skeptiska till detta. Förhållandet 

mellan generatoreffekt och inlöst halt ozon kontrollerades och effekter på 30, 38, 41, 48 och 

60% resulterade i ozonhalter på 0,36, 0,50, 0,53, 0,45 och 0,70 mg O3/L (dvs. betydligt högre 

effekt krävdes för samma inlösta halt ozon som tidigare) (Figur 2-2). Då vi inte heller längre 
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kunde lita på den automatiska styrningen valde vi att köra på en fast effekt på ozongeneratorn 

och följa upp detta med frekventa mätningar av inlöst mängd ozon. Detta resulterade i att höga 

effekter behövde användas och vi fick även flertalet larm och stopp pga. ozonläckage. Enligt 

Ozonetech skulle detta vara en effekt av att vi egentligen doserade höga halter ozon medan 

vår bild var att något måste vara fel på ozongeneratorn då vi dels inte uppmätte högre halter 

ozon i de olika provpunkterna (Figur 2-2), samt inte såg någon ökad reduktion av UV-

absorbans, som påverkas kraftigt av ozon (Figur 2-3). Efter att ozongeneratorn till slut byttes 

ut i slutet på april kunde återigen lägre effekter på generatorn användas. Vid ett replikerat test 

med olika effekter på generatorn (20, 40 och 60%) uppmättes likvärdiga absorbansvärden som 

då den första generatorn fungerade tillfredställande (Figur 2-3). 

 
Figur 2-2 Ozonhalt i provpunkt O3-R1_in (4,2 minuters reaktionstid med ozon) (orangea punkter) och effekt på 

ozongeneratorn (blå punkter). Mellan 4 juli 2018 och 13 januari 2019 användes automatisk styrning och därefter 

ställdes effekten in manuellt och halten ozon i O3-R1_in kontrollerades regelbundet. Målet var att ligga nära 

den medelhalt ozon som uppmättes under perioden innan problemen startade. Medelhalten (0,75 mg/L) är 

markerad med svart streckad linje och det gula fältet visar 1 standardavvikelse (SD) medan det orangea fältet 

visar 2 SD (värdena är beräknade för perioden 5/7 till 12/12 2018 då den automatiska styrningen användes 

(n=23)). 

 

 
Figur 2-3 UV-absorbans vid 254 nm som en effekt av reaktionstid med ozon. Resultat från för-försöken (20, 40 

och 60% generatoreffekt) är plottade med linjer (både till vänster och höger) och resultaten visar tydligt att 

absorbansen minskar mer vid en högre generatoreffekt. De grå trianglarna i den vänstra figuren visar absorbans 
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som uppmättes vid provtagning under perioden då generatorn styrdes manuellt och effekten var hög. De 

uppmätta absorbansvärdena under denna period var, för 4,2 minuters reaktionstid med ozon (provpunkt O3-

R1_in), högre än vid 20% generatoreffekt vid för-försöken i 15 fall av 16 och i samtliga fall vid en reaktionstid 

med ozon på 20,5 minuter (provpunkt O3-ut). Detta indikerar att ozondosen varit lägre under denna period, trots 

att väsentligt högre effekter på ozongeneratorn har använts. Till höger jämförs resultat från för-försök (cirklar) 

med tester som gjordes efter att generatorn bytts ut i slutet på april 2019 (trianglar). Kvoten av absorbans vid 

20, 40 och 60% generatoreffekt beräknades till 1,04, 1,00 och 0,98 vilket visar att samma generatoreffekt vid 

för-försök och efter utbyte av ozongeneratorn producerade vatten med väldigt lik kvalitet.  

 

2.4.2. GAC-kolonner 

 

Samtliga GAC-kolonner kunde provtas på 4 höjder utöver utloppet via provtagningskranar 

som sitter med 20 cm mellanrum. Dessa provtagningspunkter benämns a, b, c och d och skulle 

motsvara 4, 8, 12 och 16 minuters EBCT (empty bed contact time) för en total kolonnhöjd på 

1 m (Figur 2-4). Den totala bäddhöjden har dock varierat något över tid trots att kolonnerna 

fylldes initialt upp till 1 m och har i medeltal varit 115 cm. Det troligaste är då bädden inte 

packas till 1 m efter backspolning är att det aktiva kolet packas lösare längre upp i kolonnen 

och varje lager antas innehålla en mängd GAC som motsvarar 20 cm i en 1 m hög filterbädd.  

Kolonnernas diameter är 9 cm vilket ger en total GAC-volym på π x 4,52 cm x 100 cm = 6368,5 

cm3 (mL) ≈ 6,4 L. Då kolonnerna fylldes med 1 m GAC från början har volymen beräknats 

för denna mängd och inte för den varierande kolonnhöjd som uppmätts. Kolonnerna 

backspolades med blandat filtrat från de 8 kolonner som matas med ozonerat vatten med ca 

14 dagars mellanrum till 30 % bäddexpansion. 

 

Tabell 2-3 Översikt för de 5 kolonner som används till försök med GAC-filtrering 

Kolonn Kolsort EBCT 
(min) 

pH Ozon Syfte 

GAC1 
Norit 1240 
W, nytt 

4, 8, 12, 
16, 20 

ca 6,8 
(SF)/6,5 

Ja 
Jämföra olika pH (mer adsorption vid 
lägre pH pga lägre löslighet av NOM) 
Drifttid till mättnad med avseende på 
DOC,UV-absorbans och olika OMPs 

GAC2 
Norit 1240 
W, nytt 

4, 8, 12, 
16, 20 

7,8 Ja 

GAC3 
Norit 830 W, 
mättat 

4, 8, 12, 
16, 20 

7,8 Ja 
Fokus borttagning AOC, effekt av olika 
EBCT 

GAC4 
Norit 1240 
W, nytt 

12 7,8 Ja 
Kontroll för EBCT 12 min (jämför med 
provpunkt GAC2_c) 

GAC5 
Norit 1240 
W, nytt 

4, 8, 12, 
16, 20 

ca 6,8 
(SF)/6,5 

Nej Jämföra SF med ozonerat SF (GAC1) 

 

Tabell 2-4 Dimensioner och ytbelastning för de 5 GAC-kolonnerna. Ytbelastningen är högre i GAC4 då den 

innehåller lika mycket aktivt kol som de övriga men har en lägre EBCT (och därför ett högre flöde). 

Kolonn Yta (m2) Flöde (m3/h) Ytbelastning (m/h) 

GAC1 0,00636 0,01908 3,0 

GAC2 0,00636 0,01908 3,0 

GAC3 0,00636 0,01908 3,0 

GAC4 0,00636 0,03180 5,0 

GAC5 0,00636 0,01908 3,0 
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Kontakttid 

Kontakttiden i GAC-kolonnerna, eller “empty bed contact time” (EBCT) beräknas enligt: 

 

EBCT (min) = VGAC (L) / Q (L/min)  (3) 

 

Exempel, höjd “a” kolonn 1,2,3, och 5: 

 

VGAC = π x 4,52 x 20 = 1271,7 cm3 = 1,27 L 

Q = 0,01908 m3/h = (0,01908/1000)/60  = 0,318 L/min 

EBCT = 1,27/0,318 = 4 min 

 

 

Bäddvolymer 

Antalet bäddvolymer (BV) är ett mått på hur mycket vatten som passerat ett filter i 

förhållande till filtrets volym och beräknas enligt: 

𝐵𝑉 =  
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠 (𝑚3)

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝐺𝐴𝐶−𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟  (𝑚3)
  (4) 

Figur 2-4 Försöksuppställning för ozon/GAC-pilot till försök 1a. Piloten matas med vatten efter 

Görvälnverkets fällning, sedimentering och sandfiltrering (sandfiltrat, SF). De röda provtagningspunkterna 

provtas veckovis medan kolonn 4 (gula punkter) där flödet var högre endast provtas på utloppet. Kolonnerna 

fylldes initialt med 100 cm GAC men ökade snabbt (vid första provtagningen) till i medeltal 115 cm vilket 

demonstreras i ljusgrått i kolonnerna. 
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Bäddvolymer är bl.a. användbart för att jämföra filter med olika EBCT för att undersöka ifall 

kontakttiden i filtret i sig har en påverkan på dess prestanda. 

 Analyser  

Nedan beskrivs de olika analyser och metoder som använts till prover från ozon/GAC-piloten. 

Till prov innehållande ozon tillsattes tiosulfat för att ta bort restozon som annars skulle påverka 

flertalet parametrar (t.ex. UV-absorbans och bromat). 

2.5.1. Vattenkemi, veckovisa provtagningar 

Analyser för vanliga vattenkemiska parametrar utfördes veckovis på Norrvattens 

ackrediterade laboratorium (Tabell 2-5).  Utöver analyserna i Tabell 2-5 mättes bromid och 

bromat med HPLC-ICP-MS på externt ackrediterat laboratorium enligt metod EN ISO 5667-

3:2004 med en mätosäkerhet på 15-20 % (beroende på uppmätt halt). 

 

Tabell 2-5 Vattenkemiska parametrar som mättes regelbundet på Görvälnverkets ackrediterade laboratorium. 

Det lägsta värdet i mätområdet representerar rapporteringsgränsen för analysen medan detektionsgränsen 

motsvarar en femtedel av rapporteringsgränsen. För halter över mätområdet späddes proverna. 

Analys Enhet Mätosäkerhet Metod 

Mätområde Osäkerhet 

Turbiditet FNU 0,010 - 
<0,050 
0,050 – 
200    

25 % 
15 % 

SS-EN ISO 7027, utg 1 

UV-absorbans 
254 nm 

5 cm-1   Spektrofotometri, 254 nm, 5 
cm kyvett 

pH pH-enhet 
 

0,2 pH-
enhet 

SS-EN ISO 10523:2012 

Konduktivitet 25 
ºC 

mS/m 5 – 1290    5 % SS-EN 27888, utg 1 

Alkalinitet mg/L 4 - 
<10            
10 – 240 

40 % 
5 % 

SS-EN ISO 9963, del 2, utg 1 

TOC och DOC mg/L 1 - <2 
2 – 10 

15 % 
10 % 

SS-EN 1484-1 

Sulfat mg/L 5 – 50 10 % SS-EN-ISO 10304-1:2009, utg 
1 

Nitrat mg/L 0,25 – 22 10 % Beräkning från SS-EN ISO 
13395 

Fosfat mg/L 0,015 - 
<0,077 
0,077 – 0,30  

20 % 
10 % 

Beräkning från SS-EN ISO 
6878:2005, mod 

Järn mg/L 0,010 - 
<0,040 
0,040 – 
0,100 

20 % 
10 % 

SS-EN ISO 15586:2004 

Mangan mg/L 0,005 - 
<0,020 
0,020 – 
0,050 

20 % 
10 % 

SS-EN ISO 15586:2004 
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2.5.2. Mikrobiologi, vecko/månadsvisa provtagningar 

Heterotrofa bakterier (3 och 7-dygns) mättes veckovis i råvatten, O3-in, O3-ut_pH samt i 

effluenterna från GAC-kolonnerna i juni och juli. Vid jämförelse av data för sandfiltrat i 

provpunkt O3-in det sandfiltrat som mäts regelbundet inom Görvälnverkets löpande 

provtagning upptäcktes att det var stora avvikelser mellan proverna trots att vattnet ska vara 

detsamma. Därför valdes att endast analysera 3- och 7-dygns HPC (heterotrophic plate count) 

månadsvis därefter. Antalet bakterier mättes med flödescytometri veckovis. De olika 

metoderna finns beskrivna i Danielsson, 2018 (Mapping of Bacteria with Flow Cytometry, 

masteruppsats 2018). 

2.5.3. Månadsvisa provtagningar 

 

Månadsvis gjordes ett antal utökade analyser där den första utfördes 3:e juli 2018. Utvalda 

prover skickades då på analys till externa laboratorier för att mäta ett antal organiska 

spårämnen (OMPs), sammansättningen av NOM samt mängden assimilerbart organiskt kol 

(AOC).  

Organiska spårämnen (OMPs) 

Prover för analys av OMPs skickades till SLU i Uppsala där analys utfördes med en UPLC-

MS/MS (ultra-performance liquid chromatography kopplad till masspektrometer). Mer 

detaljer om mätmetoden finns i delrapporten från SLU som behandlar GAC-kolonnerna 6-9 

(Försök 1B). Totalt 99 ämnen analyserades inom grupperna läkemedel, PFAS-ämnen, 

bekämpningsmedel, flamskyddsmedel och 

s.k. “personal care products” (PCPs). För en 

komplett lista, se bilaga 1. 

NOM-karakterisering 

Sammansättningen av NOM analyserades 

månadsvis med LC-OCD (“liquid 

chromatography organic carbon detection”, 

d.v.s. vätskekromatografi med detektor för 

organiskt kol) på HET Waterlaboratorium i 

Holland. Utöver den organiska koldetektorn 

innehåller systemet två ytterligare detektorer 

för UV-absorbans och organiskt kväve. Med 

denna teknik delas NOM upp i fem 

fraktioner; biopolymerer, humusämnen, 

“building blocks” (beståndsdelar/byggstenar 

av humusämnen), lågmolekylära syror och 

humusämnen och neutrala komponenter. 

Fraktionerna kvantifieras även från OCD-

kromatogramet, där uppdelningen av 

fraktioner kan ses med de tunna svarta 

linjerna i Figur 2-5. När kvantifiering från 

Figur 2-5 Exempel på LC-OCD-UVD-OND-

kromatogram. De tunna svarta linjerna visar 

uppdelningen av fraktioner från OCD-signalen som 

används vid kvantifiering. 
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toppen som benämns ”LMW acids and HS” d.v.s. lågmolekylära syror och humusämnen tittar 

man på kvoten av OCD och UVD-signalerna och jämför denna med toppen för humusämnen. 

Om kvoten är samma dedikeras hela toppen till lågmolekylära humusämnen som då summeras 

med de större humusämnena. Detta var fallet för samtliga prov i denna studie med undantag 

för några råvattenprover där en liten mängd lågmolekylära syror kvantifierades. 

Biostabilitet, substratmängd 

Mängden biotillgängligt organiskt material har analyserats som parametern assimilerbart 

organiskt kol (AOC) på THL i Kuopio, Finland. 500 mL prov steriliserades på plats genom att 

få stå i vattenbad (62 °C) i minst 35 minuter. Proverna skickades därefter till THL. På plats 

tillsattes två olika bakteriestammar till proverna, P17 och NOX. Dessa bakteriestammar fick 

sedan tillväxa till jämvikt under 9 dagar där prover tas ut för tillväxt på R2A-plattor dag 7, 8 

och 9.  Antal CFU (colony forming units) översätts sedan till acetat- (P17 och NOX) eller 

oxalatekvivalenter (NOX) via fastställda samband mellan tillväxt av de två bakteriestammarna 

och konsumtion av acetat och oxalat. Oxalatekvivalenter är av särskild vikt när ozon ingår i 

reningsprocessen då de innefattar de karboxylsyror som bildas i stort antal vid ozonering. AOC 

anses allmänt utgöra den mest biotillgängliga fraktionen av hela det biotillgängliga organiska 

materialet och kan därför konsumeras snabbare/tidigare än BDOC. Mer information om AOC 

och BDOC finns att läsa i Lavonen et al.  2018. 

Tillväxtexperiment, BDOC 

Då det upptäcktes att all AOC som bildas vid ozonering inte kan tas om hand vid GAC-

filtrering väcktes frågan ifall vattnet kunde anses vara biostabilt? Därför utfördes 

inkubationsförsök under januari-februari 2018 för att undersöka ifall i) den förhöjda AOC-

halten efter ozonering och GAC-filtrering kunde bidra till återväxt av bakterier, och ii) för att 

bestämma halten BDOC. En liter prover togs i autoklaverade glasflaskor och inkuberades i 

rumstemperatur och mörker under 4 veckor. Dubbelexperiment gjordes för samtliga 

provpunkter. Prover togs ut dag 3, 7, 14, 21 och 28 för analys av bakteriehalt med 

flödescytometri samt som 3-dygns heterotrofer för att bestämma återväxtpotential samt för 

DOC för att kunna kvantifiera mängden BDOC (som bestäms som minskning i DOC över tid). 

Även AOC analyserades före och efter inkubation för att se om eventuell återväxt kan 

förklaras genom konsumtion av AOC. 
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3. Resultat och Diskussion 

Här redovisas de resultat som finns tillgängliga från för-försök med ozonering (23-24 april 

2018) samt pilotförsök med ozonering och GAC-filtrering från 23 maj till 19 november 2019 

vilket motsvarar 1,5 års försök.  

 

Då råvatten från Görvälnverket provtagits kontinuerligt under pilotförsöket och matarvattnet 

till ozonpiloten är snabbfiltrat har viss jämförande utvärdering av fällningsprocessen 

möjliggjorts. Vid analys av OMPs har dessutom utgående dricksvatten och filtrat från kolfilter 

10 provtagits för att kunna jämföra resultat från piloterna med nuvarande fullskaleprocess med 

avseende på kemisk barriärverkan. 

 Test av ozondos och pH för att minimera bromatbildning 

De första ozontesterna vid rådande fällnings-pH på 6,7 visade att ökad effekt på 

ozongeneratorn påverkade både UV-absorbans och bromatbildning (Figur 3-1), samt att den 

högsta effekten (60%) även verkade ha påverkat koncentrationen DOC med en minskning på 

0,16 mg/L. DOC-reduktionen vid ozoneffekt på 60 % bekräftades vid testerna med lägre pH 

och var i medeltal 0,13 ± 0,03 mg C/L (n=4) och statistiskt signifikant (p <0,01). Bromat 

uppmättes för ozoneffekterna 40 och 60 % och visade inget tydligt samband med reaktionstid 

utan verkar kunna bildas snabbt. Bromat är reglerat enligt Dricksvattenföreskrifterna och får 

inte överstiga 10 μg/L i utgående dricksvatten. Då det skulle kännas något motsägelsefullt att 

ha en kemisk barriär för spårämnen som endast finns i nanogram-nivå (se 3.4.1) och samtidigt 

bilda bromat på μg-nivå var målet att ligga under detektionsgränsen på 2 μg/L för bromat.  

 

 
Figur 3-1 Förändring i UV-absorbans (254 nm) vid pH 6,7 och olika ozondoser (vänster) samt bildning av 

bromat (höger) som en funktion av reaktionstid med ozon. Den röda streckade linjen visar detektionsgränsen 

för bromat på 2,0 μg/L. 

 

Bildning av bromat sker från bromid och inkluderar både molekylärt ozon och 

hydroxylradikaler. Själva bildningen är komplex och inkluderar upp till sex olika 

oxidationstillstånd för brom. Båda oxidanterna kan agera simultant eller i sekvens på olika 

oxidationsnivåer och reaktionssystemet är således mycket komplicerat och i högsta grad icke-

linjärt, d.v.s. man kan inte på ett enkelt sett förutse hur mycket bromat som kommer att bildas. 

Även om flera parametrar kan påverka bromatbildningen såsom halt TOC, ammonium, 
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alkalinitet, temperatur och pH så är det egentligen endast pH som är praktiskt möjligt att 

reglera utan större förändringar i processen uppströms. Tester gjordes därför även vid rådande 

fällnings-pH (6,7), pH 6, pH 5 och pH 4 för att undersöka om och hur mycket 

bromatbildningen kunde minskas. Vid detta tillfälle provtogs inkommande (sandfiltrat) och 

utgående vatten från ozonpiloten efter 20,5 minuters reaktionstid. Bromat detekterades endast 

vid högre pH (6-6,7) och högre effekt (40-60 %) (Tabell 3-1). Våra resultat är således i linje 

med vad som beskrivs i litteraturen och visar att man kan minska bromatbildningen både 

genom att sänka ozondosen eller pH.  Då låga pH-värden kan ha en negativ effekt på 

mikrobiologin i biofilter genom att premiera tillväxt av mikrosvamp valdes att utföra de 

fortsatta försöken vid rådande fällnings-pH och en låg effekt på ozongeneratorn (läs mer om 

ozondosering i 3.2) . 

 

 

Tabell 3-1 Bromid i inkommande vatten till ozonpiloten efter pH-justering (O3-in_pH) och bromat i det utgående 

ozonerade vattnet (O3-ut, motsvarande 20,5 min reaktionstid med ozon) vid olika effekter på ozongeneratorn 

och olika pH. *De lägsta värdena på bromid på 53 och 76 μg/L är troligtvis felmätningar, särskilt då bromid vid 

dessa tillfällen var 120 μg/L i råvatten och O3-in samt 140 respektive 110 μg/L i O3-ut. 

 

Ozoneffekt  

(%) 

pH O3-in_pH O3-ut 

Br (µg/L) BrO3 (µg/L) 

60 6,7 160 6,8 

60 6 150 5,6 

60 5 120 <2,0 

60 4 100 <2,0 

40 6,7 160 2,2 

40 6 120 <2,0 

40 5 53* <2,0 

40 4 120 <2,0 

20 6,7 160 <2,0 

20 6 120 <2,0 

20 5 140 <2,0 

20 4 76* <2,0 

 

Även AOC mättes för utvalda prover från detta försök. Detta var inte styrande för valet av 

ozondos (eller snarare generatoreffekt) och pH utan mättes endast för att undersöka dess effekt 

på AOC-bildning. Mest relevant för ozonering är tillväxt av bakteriestammen NOX som 

översätts till oxalatekvivalenter då det är vida känt att oxalsyra är en vanlig produkt från 

ozonering av NOM medan endast mindre mängder ättiksyra (acetat) bildas. Det är tydligt från 
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resultaten att signifikanta mängder AOC i form av oxalat har bildats och generellt verkar pH 

ha haft en större effekt än ozondosen där pH 5 gav lägst halt oxalat-kol.  

Figur 3-2 Mängd AOC (assimilerbart organiskt kol) som acetat- eller oxalatekvivalenter för olika ozondoser och 

pH. 

 Ozonförbrukning 

Genom att mäta ozonhalten i samtliga provpunkter från ozonpiloten kunde förbrukningen av 

ozon plottas mellan 4,2 och 43,5 minuters reaktionstid. Då initialförbrukningen av ozon 

generellt är hög är det troligt att den doserade mängden ozon varit betydligt högre än i den 

första provtagningspunkten, förmodligen ca dubbelt så hög.  

 

  

 GAC-försök – provtagningar och filtrerade bäddvolymer 

GAC-filtrering är en dynamisk process och när man startar ett filter med nytt kol är 

reningsförmågan till en början mycket hög då en stor mängd ämnen kan adsorbera till det 

aktiva kolet. Med tiden mättas dock dessa adsorptionsplatser och reningseffekten avtar. 

Figur 3-3 Vänster: Ozonhalt genom ozonpiloten från provpunkt O3-R1_in (4,2 min reaktionstid) till O3-ut_pH 

(43,5 min reaktionstid). Figuren visar medelvärden och felstaplarna standardavvikelse från mätningar gjorda 

från 5/7 2018 tom 4/6 2019 (n = 41-109). Höger: teoretisk modell för generell ozonförbrukning (källa: Svenskt 

Vatten rapport P112 (2015)) där IF demonstrerar initialförbrukningen. 
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Parallellt med detta byggs det dock upp en mikroflora i filtret (de brukar då kallas BAC-filter 

– biologiskt aktiva kolfilter) som också kan ha en renande effekt, främst med avseende på lukt 

och smak men även biotillgängligt organiskt material såsom det som bildas vid ozonering. I 

Figur 3-4 finns en översikt över antal filtrerade bäddvolymer som en funktion av EBCT vid 

de olika provtagningstillfällena. 

 

 
Figur 3-4 Antal filtrerade bäddvolymer i de olika provtagningspunkterna a, b, c, d och ut vilka motsvarar 4, 8, 

12, 16 och 20 minuters EBCT för de veckovisa provtagningarna från uppstart av GAC-filtreringen 2018-05-29 

t.o.m. 2019-11-26. Avvikelser från total linjäritet förklaras av driftstopp. Månadsprovtagningar är markerade 

med streckade linjer 

 

Den totala reaktionstiden till punkt O3-ut var 20,5 minuter. Detta vatten, med pH 6,5, matades 

till GAC-kolonn 1. Resterande ozonerat vatten passerade sedan en 50 L avgasningstank och 

pH-justerades därefter med NaOH (lut) till pH 7,8 och matade kolonn 2-4. Dosering av lut 

skedde i en 155 L tank och vattnet passerade sedan ett utjämningskärl där vattennivån låg på 

70 L, därefter mättes pH on-line vilket reglerade lutdoseringen. Vid det flöde som primärt 

användes adderade detta ca 23 minuter till reaktionstiden med ozon. Detta gjorde att 

jämförelsen av olika pH på GAC-filters mättnad (kolonn 1 och 2) inte gick att utvärdera då 

även reaktionstiden med ozon var annorlunda vilket bedöms ha haft en betydligt större effekt 

än skillnaden i pH. 

 Kemisk barriär – borttagning av organiska spårämnen 

 

Det är en stor utmaning att utvärdera kemisk barriärverkan bl.a. p.g.a. att i) det är extremt svårt 

att få en komplett bild av förekomsten av olika spårämnen i råvattnet, ii) det finns ingen 

definition av kemisk barriär (jämför med mikrobiologisk barriär) och heller inga 

indikatorämnen för att utvärdera kemisk barriärverkan, iii) kunskapen om effekter av 

långtidsexponering av låga halter spårämnen och i synnerhet blandningar av olika spårämnen 
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(s.k. cocktaileffekter) är begränsad vilket gör det svårt att i nuläget bestämma vilka halter som 

är acceptabla i dricksvattnet.  

 

7 § från Dricksvattenföreskrifterna, Livsmedelshäfte 7b anger att:  

”Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt 

och rent om det: 

-inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal 

eller sådana halter att de kan utgöra en risk för människors hälsa, och 

uppfyller de gränsvärden som anges /…/” 

Det ligger således ett stort ansvar på dricksvattenproducenten att identifiera och eliminera 

kemiska ämnen, utöver de som regleras, som skulle kunna vara hälsofarliga. 

 

Många av de 99 ämnen som analyserats och detekterats under detta försök och har inte tidigare 

undersökts i Görvälnverkets råvatten. Det är mycket troligt att det finns ett flertal ämnen utöver 

dessa i råvattnet. I denna studie har vi inte kunnat utvärdera några hälsoeffekter av den 

blandning av ämnen som detekteras i råvatten och hur dessa eventuellt förändras under de 

olika reningsstegen. Dock så har prover tagits både från Görvälnverket och ozon/GAC-piloten 

5/11 2019 för bioanalytisk analys med modifierade humanceller på SLU i Uppsala och resultat 

från dessa tester kommer att redovisas separat från denna rapport. Denna metod har tidigare 

använts i bl.a. projektet SafeDrink och under pilotförsök med SIXTEN och finns redovisade i 

vetenskapliga artiklar (Rosenmai et al. (2018), Lundqvist et al. (2019)). 

3.4.1. Råvattenförekomst och borttagning i Görvälnverket 

Av de 99 ämnen som analyserades uppmättes 30 st vid mer än ett tillfälle i råvattnet och 17 av 

dessa ämnen vid samtliga provtagningar (n=17). Dessa totalt 30 ämnen innefattade 23 st 

läkemedel vilket var väntat då analyspaketet är tungt mot läkemedel (Figur 3-5). Utöver 

läkemedelsresterna uppmättes de perfluorerade ämnena PFOS och PFNA (n=17), koffein 

(n=17), industrikemikalien tolyltriazol (n=17), flamskyddsmedlet TBEP (n=4) och 

bekämpningsmedlet DEET (n=17).  

 
Figur 3-5 Medelvärden av de 30 organiska spårämnen som detekterades i råvatten vid mer än ett 

provtagningstillfälle för prover från Görvälnverkets fullskaleprocess. SF = sandfiltrat (även inkommande till 

ozonpiloten d.v.s. O3-in), KF10 = filtrat från kolfilter 10, DV = utgående dricksvatten. 
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Koffein uppmättes i högst halter i de flesta fall och då ämnet inte kan väntas ge några särskilt 

negativa hälsoeffekter har summahalter av spårämnen beräknats utan koffein. Halterna av 

enskilda ämnen var låga (0,03-24 ng/L i råvattnet) medan summahalterna varierade från ca 40 

till 90 ng/L. Den nuvarande reningen på Görvälnverket hade överlag ingen effekt på 

summahalten spårämnen som var konstant genom verket (Figur 3-7). Detta tyder på att ingen 

kemisk barriärverkan finns på Görvälnverket. Det fanns dock en effekt på några enskilda 

ämnen där följande systematiskt minskade genom verket; industrikemikalien tolyltriazol samt 

läkemedlen lamotrigin, metoprolol och klindamycin (Figur 3-6). Gemensamt för ämnena var 

att den generellt största reduktionen i halt skedde från kolfiltrat till dricksvatten vilket antyder 

en oxidationseffekt vid primär (UV) eller sekundär (monokloraminering) desinfektion. 

Särskilt intressant, även om ämnen endast förekom i väldigt låga halter (<1 ng/L), var 

antibiotikan klindamycin som uppmättes i samtliga prov från råvatten till kolfiltrat men endast 

detekterades i dricksvattnet vid ett enda tillfälle (Figur 3-6, nedre höger). 

 
Figur 3-7 Summahalt av samtliga analyserade spårämnen med undantag för koffein för prover från 

Görvälnverket (råvatten (Rå), sandfiltrat (SF, även inkommande till ozonpiloten), filtrat från kolfilter 10 (KF10), 

utgående dricksvatten (DV)) samt efter pilotskalig ozonering och pH-justering (O3-ut_pH). 

Figur 3-6 Uppmätta halter av tolyltriazol, lamotrigin, metoprolol och klindamycin i prov tagna från 

Görvälnverket. O3-in representerar sandfiltrat som utgör inkommande vatten till ozonpiloten. 



Norrvatten 26 (72) 

  
 

 

Falås et al. (2012) har kartlagt förekomst och reduktion av läkemedel i svenska 

avloppsreningsverk där de identifierade 7 läkemedel med dålig eller negativ borttagning (dvs. 

ökning under rening); citalopram, diklofenak, karbamazepin, metoprolol, oxazepam, sertralin 

och tramadol. Samtliga av dessa ämnen har analyserats och med undantag för sertralin 

uppmätts i Görvälnverkets råvatten varav karbamazepin, metoprolol, oxazepam och tramadol 

vid samtliga 17 provtagningstillfällen. Detta är i linje med att en signifikant mängd av vattnet 

i Mälaren (ca 5%) har passerat ett avloppsverk eller bräddstation. 

3.4.2. Oxidation av spårämnen med ozon 

Ozonering var väldigt effektivt för att minska halterna spårämnen från sandfiltrat och ledde 

till en minskning i totalhalten OMPs på 80 % (85 % om koffein inkluderas) vilket resulterade 

i en totalhalt i O3-ut_pH på 10,3 ± 2,2 ng/L (Figur 3-7). Detta visar att ozonering har en 

förmåga att kraftigt minska halterna av många organiska spårämnen. Det som måste beaktas 

är dock att ämnena inte nödvändigtvis mineraliseras utan att oxidationsomvandlingsprodukter 

kan bildas. Detta har undersökts i en litteraturstudie under pilotförsökets gång (Malnes, 2019) 

men då området är stort och komplext är detta något som kan behöva studeras närmare. Vissa 

ämnen hade en konstant hög reduktion där metoprolol, losartan, tramadol, venlafaxin, 

klindamycin, citalopram, mirtazapin, propanolol och irbesartan inte uppmättes alls i det 

ozonerade vattnet och lidokain, sulisobenzon, ifosfamid och diazepam endast vid ett tillfälle 

(Figur 3-8). De perfluorerande ämnena PFNA och PFOS påverkades däremot i stort sett inte 

vid ozonering då de är väldigt stabila ämnen med starka kovalenta bindningar (kol-fluor). 

Lamotrigin, DEET, oxazepam, bikalutamid och flukonazol uppmättes vid nästan samtliga 

provtagningar (n = 15-17) och minskade med i medeltal ca 40-65 %. Halterna av enskilda 

ämnen efter ozonering var väldigt låga och endast några få ämnen återfanns i koncentrationer 

≥1 ng/L (lamotrigin (3,6 ± 0,8 ng/L), PFOS (2,3 ± 0,7 ng/L), koffein (1,6 ± 1,4 ng/L), och 

bikalutamid (1,0 ± 0,6 ng/L)) (Figur 3-8). 

 

 
Figur 3-8 Halter av de 30 organiska spårämnen som uppmätts vid flertalet tillfällen i råvattnet för provpunkterna 

före (O3-in) och efter ozonering (och justering av pH) (O3-ut_pH). Staplarna visar medelvärden från 17 

provtagningar och felstaplarna standardavvikelserna. Lidocain, sulisobenzon, ifosamid och diazepam 

detekterades endast vid ett tillfälle vardera i det ozonerade vattnet. 
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3.4.3. Borttagning av spårämnen vid GAC-filtrering 

 

Initialt var den totala borttagningen av spårämnen väldigt hög i samtliga GAC-filter som var 

fyllda med nytt kol (Figur 3-9), något som var väntat då många olika ämnen kan adsorbera till 

aktivt kol. Med tiden ökade halterna gradvis samtliga filtrat från de kolonner som innehöll nytt 

aktivt kol vilket är en följd av att de tillgängliga adsorptionsplatserna minskar. Filtratet från 

den kolonn som fyllts med använt kol från kolfilter 10 på Görvälnverket (GAC3) hade en 

högre totalhalt än det inkommande ozonerade matarvattnet vilket indikerar att ämnen som 

tidigare bundit in kan släppa från kolet. I stort sett hela ökningen i totalhalt utgjordes av 

tolyltriazol men även karbamazepin och koffein (som inte räknats med i totalhalten) ökade vid 

filtrering med GAC3 vid samtliga provtagningar (Figur 3-10).  Detta visar att då egenskaperna 

i matarvattnet förändras (d.v.s. när ozonering introducerades mellan sandfiltrering och GAC-

filtrering) påverkas jämvikter i filtret som leder till att vissa ämnen kan desorbera och att 

ämnen kan släppa under en lång tid. Två läkemedel, bikalutamid och lamotrigin, minskade 

systematiskt vid filtrering genom det mättade filtret  GAC3 (Figur 3-11)  vilket indikerar att 

dessa ämnen kan tas bort biologiskt.   

 
Figur 3-9 Summahalt av uppmätta spårämnen, med undantag för koffein, i matarvatten (ozonerat: O3-ut_pH 

och sandfiltrat: O3-in, staplarna visar medelvärden för hela försöksperioden) samt efter filtrering genom GAC-

kolonnerna 2-5. GAC1 har uteslutits då kolonnen matas med vatten innan pH-justering (O3-ut) och det är oklart 

hur mycket detta kan ha påverkat halterna jämfört med O3-ut-pH. De något lägre halterna under 

sensommar/höst 2019 kan vara relaterat till något lägre totalhalter i matarvattnet eller högre temperaturer men 

det går inte att fastställa helt ifrån denna data.. 

 

 
Figur 3-10 Koncentration av koffein (vänster), tolyltriazol (mitten) och karbamazepin (höger) i matarvatten (O3-

ut_pH) och filtrat från GAC3 (GAC3_ut). 
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Figur 3-11 Koncentration av bikalutamid (vänster) och lamotrigin (höger) i matarvatten (O3-ut_pH) och filtrat 

från GAC3 (GAC3_ut). 

 

I GAC5 som matades med sandfiltrat utan ozonering ökade totalhalten i filtratet över tid mer 

och snabbare jämfört med GAC2 och GAC4 (respektive 20 och 12 minuters EBCT) som 

filtrerade ozonerat sandfiltrat (Figur 3-9). Dock så återstod fortfarande en signifikant 

reningsförmåga i GAC5 även efter 1,5 års drift (ca 36200 BV) då ca 80 % av totalhalten 

spårämnen togs bort. Lägst borttagning av totalhalt var ca 60 % vilket inträffade efter 9 

månaders drift (ca 20700 BV). Även för GAC5 varierade borttagningseffektiviteten för 

enskilda ämnen där vissa togs bort helt eller i stor utsträckning under den hela 1,5 år långa 

försöksperioden vilket inkluderade koffein, tolyltriazol, lamotrigin, karbamazepin, 

metoprolol, lidokain, bikalutamid och sulisobenzon (Figur 3-12).  

 
Figur 3-12 Ämnen med hög borttagningseffektivitet i GAC5 som matades med sandfiltrat (O3-in). 
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Ämnen med måttlig till dålig borttagning och relativt tidigt genombrott var cetirizin, DEET, 

PFOS, fexofenadin, oxazepam, fluconazol, trimetoprim, PFNA, klindamycin och fenazon. Av 

dessa ämnen stack särskilt cetirizin och fexofenadin ut då de detekterades redan vid första 

provtagningstillfället efter 1 månads drift (ca 2800 BV).  Tramadol och desvenlafaxin 

uppmättes i filtratet från GAC5 redan efter 3-4 månaders drift (ca 7700-9700 BV) och 

borttagningen minskade sedan t.o.m. maj 2019 (ca 24100 BV) varefter borttagningen ökade 

igen. Övriga ämnen förekom endast sporadiskt i matarvattnet och inga tydliga mönster i 

genombrott kunde därför fastställas. 

 

Figur 3-13 Ämnen med måttlig till låg borttagningseffektivitet i GAC5 som matades med sandfiltrat (O3-in). 
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Figur 3-14 Läkemedlen desvenlafaxin (vänster) och tramadol (höger) i matarvatten (O3-in) och filtrat från GAC5 

(GAC5_ut). 

 

Filtraten från GAC2 (20 min EBCT) och GAC4 (12 min EBCT) som matades med ozonerat 

sandfiltrat hade lägre totalhalter av spårämnen jämfört med GAC5 vid i stort sett alla 

provtagningstillfällen (Figur 3-9) vilket visar på en generellt högre kemisk barriärverkan. 

GAC2 och GAC4 uppvisade liknande mönster i borttagning av spårämnen men GAC4 (12 

min EBCT) uppvisade överlag något tidigare genombrott och högre halter i det utgående 

filtratet i faktisk tid, dock filtrerades överlag fler bäddvolymer genom GAC4 innan 

genombrott. Detta kunde endast ses för ämnen med måttlig till låg borttagning och relativt 

tidiga genombrott. Ämnen som togs bort i hög utsträckning inkluderade lamotrigin, DEET och 

bikalutamid och för GAC2 detekterades endast ämnena vid enstaka tillfällen under de totalt 

ca 36700 BV som filtrerades. Genombrott uppmättes i GAC4 vid ca 27800 BV för lamotrigin 

och bikalutamid även om halterna i filtratet var betydligt lägre än i matarvattnet under hela 

försöksperioden på 1,5 år vilket motsvarade ca 60300 BV för 12 minuters EBCT. 

Figur 3-15 Halter av lamotrigin (överst), DEET (mitten) och bikalutamid (nederst) i filtrat från GAC2 (vänster, 

20 minuters EBCT) och GAC4 (höger, 12 minuters EBCT). Orsaken till de relativt höga halterna DEET i juli 

2019 är oklar men inget tyder på hopblandning av prover eller analysresultat. 
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Vid filtrering av ozonerat sandfiltrat hade följande spårämnen måttlig till låg borttagning och 

relativt tidigt genombrott där antalet bäddvolymer för första detektionstillfället för 12 och 20 

minuters EBCT redovisas inom parentes: koffein (9400/7700 BV), karbamazepin 

(27800/18700 BV), cetirizin (19400/16700 BV), PFOS (27800/16700 BV) (motsvarar 7 

månaders drifttid för både 12 och 20 minuters EBCT, se Figur 3-16) , oxazepam (23600/16700 

BV), fluconazol (12800/14200 BV), trimetoprim (27800/18700 BV), PFNA (12800/11700 

BV) och fenazon (27800/16700 BV). 

 

Sammanfattning för borttagning av spårämnen 

Sammanfattningsvis så resulterade den kombinationen ozonering och GAC-filtrering de lägsta 

halterna spårämnen och högst kemisk barriärverkan men skillnaden mot enbart GAC-filtrering 

var mindre än vad som var väntat. En större skillnad var väntad då ozon både minskar halten 

spårämnen kraftigt samt omvandlar NOM till mer hydrofila komponenter som är mindre 

benägna att adsorbera till GAC. En signifikant adsorptionsförmåga kvarstod vid GAC-

filtrering utan ozonering även efter 1,5 års drift (ca 36200 BV). Med tiden skulle samtliga 

GAC-filter mättas helt och endast kunna rena spårämnen via biologisk nedbrytning om de inte 

regenereras. I det fallet blir den stora kemiska barriärverkan från ozonering viktigare och då 

ämnen generellt blir mer biotillgängliga vid oxidation är det även möjligt att efterföljande 

BAC-filter får en större effekt jämfört med enbart BAC-filtrering men för att fastställa detta 

behöver fortsatta försök utföras. GAC-filtrering av ozonerat sandfiltrat med 20 minuters 

EBCT gav något senare genombrott i faktisk tid jämfört med 12 minuters EBCT, dock vid ett 

lägre antal bäddvolymer. Ozoneringen minskade totalhalten spårämnen kraftigt men 

borttagningseffektiviteten mellan ämnen varierade och PFAS-ämnen påverkades i stort sett 

inte alls. För effektiv borttagning av PFAS krävs att det aktiva kolet regenereras efter 4-7 

månader vid 20 minuters GAC-filtrering utan ozonering 3-7 månader med ozonering och 12 

minuters GAC-filtrering och 5-7 månader vid 20 minuters GAC-filtrering. Då endast 2 st 

PFAS-ämnen kunde uppmätas med den använda analytiska metoden (PFOS och PFNA) 

medan fler generellt kan detekteras i Görvälnverkets råvatten om en mer anpassad metod 

appliceras så är det möjligt att andra PFAS-ämnen finns närvarande som skulle uppvisa 

annorlunda genombrottsmönster. Då vare sig ozoneringen kunde minska halterna eller den 

lägre belastningen av totalhalt spårämnen hade någon större effekt på genombrott av PFOS 

och PFNA bör man inte kunna vänta sig någon direkt förbättring i PFAS-borttagning med 

GAC från för-ozonering. Användning av mättat aktivt kol rekommenderas inte i det fall att 

kvaliteten på matarvattnet förbättras (som i detta fall genom att introducera ozonering) då 

signifikanta halter spårämnen kan desorbera under en lång tid och resultera i högre 

koncentration i filtratet än i matarvattnet. 
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Figur 3-16 Halter av koffein, karbamazepin, cetirizin, PFOS, oxazepam, fluconazol, trimetoprim, PFNA och 

fenazon i matarvatten (O3-ut_pH) samt filtrat från GAC2 (vänster, 20 minuters EBCT) och GAC4 (höger, 12 

minuters EBCT) 
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 Borttagning av NOM 

3.5.1. Organiskt kol och UV-absorbans 

Ozonering 

Ozoneringen hade en väldigt liten men systematisk och statistiskt signifikant effekt på DOC-

koncentrationen (medelminskning på 0,07 ± 0,06 mg/L från O3-in till O3-ut_pH, p < 0,01) 

(Figur 3-17, Figur 3-18).  En betydligt större effekt uppmätts på UV-absorbans vid 254 nm 

som minskade med respektive 41 ± 5 % och 47 ± 6 % till O3-ut (20 min reaktionstid) och O3-

ut_pH (43,5 min reaktionstid) (Figur 3-17). Detta är en följd av att aromatiska bindningar i 

NOM bryts vid ozoneringen. Den specifika UV-absorbansen (SUVA) minskade således från 

1,93 ± 0,08 L/mg * m i O3-in till 1,04 ± 0,12 L/mg * m i O3-ut_pH (Figur 3-17) vilket 

indikerar att komplexa humösa NOM-komponenter har brutits ner till mindre, mer hydrofila 

molekyler.  Detta innebär att trots att mängden DOC var i stort sett lika före och efter ozonering 

så var det stor skillnad i mängden UV-absorberande NOM-komponenter vilket förväntades 

påverka adsorptionen av NOM till GAC.  

 

Matarvatten till GAC 

GAC1, GAC2-4 och GAC5 matades med olika vatten med avseende på pH och reaktionstid 

med ozon, se Tabell 3-2. Som beskrivs ovan påverkar reaktionstiden med ozon mängden DOC 

till en väldigt liten del men UV-absorbansen betydligt mer vilket innebär att GAC1 belastas 

med fler UV-absorberande NOM-molekyler än GAC 2, 3 och 4. GAC5 belastas med högre 

UV-absorbans än samtliga andra kolonner.  

 

 

 

 

Figur 3-17 UV-absorbans vid 254 nm, koncentration löst organiskt kol (DOC) samt specifik UV-absorbans 

(SUVA) som en funktion av reaktionstid med ozon (n = 67).  
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Tabell 3-2 Översikt för matarvatten till de olika GAC-kolonnerna. Färgerna demonstrerar de som används i 

figurer för de olika provpunkterna 

Kolonn Matarvatten Kommentar 

GAC1 O3-ut pH 6,5, reaktionstid med ozon 20-24 min 

GAC2 O3-ut_pH pH 7,8 (justeras efter provpunkt O3-ut), 

total reaktionstid med ozon 43-46 min GAC3 

GAC4 

GAC5 O3-in Sandfiltrat (ej ozonerat) 

 

 
Figur 3-18 Koncentration löst organiskt kol (DOC) (vänster) och UV-absorbans (höger) för provpunkterna 

O3-in (matarvatten till GAC5, sandfiltrat utan ozonering), O3-ut (matarvatten till GAC1, 20 minuters 

reaktionstid med ozon) och O3-ut_pH (matarvatten till GAC2, 3 och 4. efter ca 44 min reaktion med ozon samt 

justering till pH 7,8). 

GAC-filtrering 

 

DOC-reduktion 

Initialt, när adsorption dominerar, så var borttagningen av DOC högst i GAC5 som matas med 

sandfiltrat (Figur 3-19). Detta var väntat då det icke-ozonerade sandfiltratet innehåller en 

större andel hydrofoba, stora NOM-molekyler med hög affinitet att adsorbera till GAC. Vid 

den första provtagningen passerade 7% av DOC GAC5 vilket representerar den fraktion som 

inte kan adsorbera till GAC. Det ozonerade sandfiltratet innehåller en större andel DOC som 

inte kan adsorbera till GAC vilket demonstreras av att respektive 19 och 16% av inkommande 

DOC-halt återfanns i filtraten från GAC1 och GAC2. Detta bekräftar att det skett en 

omvandling hydrofobt NOM till mer hydrofila komponenter. 

GAC5 mättades snabbare och redan efter 1 månads drift var reduktionen av DOC högre i 

GAC1 och 2 (DOC-halt i filtrat på respektive 2,8 och 2,9 mg/L jämfört med 3,3 mg/L i GAC5) 

(Figur 3-19). Den lägre initiala DOC-reduktionen i GAC1 och 2 vägs således upp genom en 

långsammare mättnadsprocess och de producerade filtraten får en jämnare och över tid bättre 

bibehållen reduktion av DOC jämfört med GAC5. 

 

I GAC3, som innehåller redan mättat kol från ett fullskalefilter, antas all borttagning av DOC 

vara biologisk. I detta filter kan man se en stabil minskning av DOC på 0,36 ± 0,09 mg/L (n 

= 68) från det ozonerade matarvattnet (Figur 3-19) vilket motsvarar en borttagning på 9 ± 2% 

av inkommande DOC-halt. DOC-reduktionen i GAC1 och 2 nådde en platå efter ca 8 



Norrvatten 35 (72) 

  
 

 

månaders drift (16700 BV vid 20 min EBCT) och var därefter 0,43 ± 0,10 mg/L eller 10 ± 2% 

(n = 80) vilket indikerar en stabil biologisk DOC-reduktion i samma storleksordning som i 

GAC3. GAC5 mättades snabbare och nådde statisk borttagning på 5 ± 2% (n = 49) redan efter 

5 månaders drift (ca 11000 BV). Ozonering leder således både till ett långsammare 

mättnadsförfarande under adsorptionsfasen och en ungefärlig fördubbling av den 

biotillgängliga DOC-fraktionen vid ozonering. Detta resulterar i en dubbelt så stor DOC-

borttagning i GAC-kolonner som matas med ozonerat vatten när biologisk borttagning 

dominerar. 

 

 
Figur 3-19 Koncentration löst organiskt kol (DOC) i matarvatten och efter olika EBCT (4, 8, 12, 16 och 20 

minuter) som en funktion av tid i GAC-kolonnerna 1, 2, 3 och 5 . 

 

 

Total kapacitet för DOC  

Efter 1 år och 5 månaders drift (motsvarande nära 35000 BV vid 20 min EBCT) som är den 

period som inkluderas i denna rapport har GAC1 och GAG2 ackumulerat eller biologiskt brutit 

ner mest DOC – totalt ca 170 g. Adsorption ger, som beskrivet ovan, initialt en hög borttagning 

och när denna funktion avtar med tiden blir borttagningen linjär med en dominerande biologisk 

nedbrytning. I den från uppstart redan mättade kolonnen, GAC3, där all DOC-reduktion är 

biologisk bröts nästan 85 g DOC ner biologiskt under samma tidsperiod. Extrapolering visar 

den väntade fortsatta borttagningen av 9 % av inkommande DOC (motsvarande ca 0,35 mg 

C/L) upp till 80000 BV (Figur 3-20, vänster). För GAC 1, 2 och 5 har det linjära området från 

ca 16700 BV använts för extrapolering (Figur 3-20, höger) Samma borttagning väntas i GAC1 

och 2 som filtrerar samma matarvatten. GAC5 väntas bara ha 5 % DOC-reduktion då dess 

matarvatten inte är ozonerat. Efter 80 000 BV (motsvarande 3,2 års kontinuerlig drift vid 20 

minuters EBCT) väntas GAC3 som var mättad vid uppstart totalt sett ha tagit bort lika DOC 

som GAC5 som fylldes med nytt kol. GAC3 producerar dock ett filtrerat vatten med lägre 

DOC-koncentration än GAC5 redan efter 3 månaders drift från uppstart vilket tydligt 
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demonstrerar vilken kortvarig högre rening som fås av ett nytt GAC-filter utan ozonering av 

matarvattnet. 

 

 
Figur 3-20 Total mängd löst organiskt kol (DOC) som ackumulerats eller biologiskt brutits ner i GAC-

kolonnerna 1, 2, 3 och 5 vid 20 minuters uppehållstid som en funktion av antal filtrerade bäddvolymer. För 

GAC3 har en linjär extrapolering gjorts från hela datasetet (vänster) medan för GAC1, 2 och 5 har det linjära 

området från 16700 BV och framåt använts (höger) vilket illustreras med streckade linjer i den vänstra figuren.  

 

 

Effekter på UV-absorbans 

Hydrofobt organiskt material innehåller aromatiska ringar och absorberar därför UV-ljus 

vilket mäts som UV-absorbans vid 254 nm. Denna fraktion av organiskt material har högre 

affinitet för att adsorbera till GAC än DOC generellt och UV-absorbansen har därför ett senare 

genombrott än DOC. Biotillgängligheten för denna fraktion anses däremot vara generellt lägre 

än för DOC och borttagningen väntades därför bli så gott som obefintlig över tid. GAC3 som 

är fylld med redan mättat kol förväntades därför inte påverka UV-absorbansen.  Under den 

första månadens drift uppmättes dock ca 20-30 % reduktion av UV-absorbans i det allra 

översta lagret av GAC3 (Figur 3-21). Borttagningen avtog sedan men återkom och var mellan 

juni t.o.m. den sista provtagningen i slutet på november 2019 19 ± 5%. Eftersom minskningen 

av UV-absorbans endast skedde i det översta lagret och en viss, om än liten, mängd ozon (0,15 

± 0,07 mg/L, n = 56) fanns kvar i matarvattnet så är det möjligt att UV-absorbansen minskat 

till följd av i) direkta reaktioner med ozon ii) att restozonet förskjutit jämvikter i det redan 

mättade kolet och därmed möjliggjort viss adsorption av UV-absorberande NOM, iii) att en 

fraktion av särskilt biotillgängliga UV-absorberande specier har bildats vid ozonering och 

snabbt konsumerats av mikroorganismer eller iv) en kombination av alternativen. Detta stöds 

av att liknande mönster, med särskilt hög reduktion av UV-absorbans i det översta lagret, ses 

för GAC1 och GAC2 som också matas med ozonerat vatten. Initialt beror en stor del av 

minskningen i UV-absorbans på adsorption till det färska aktiva kolet i GAC1 och GAC2 och 

även om en stor del av borttagningen sker i det översta lagret minskar UV-absorbansen genom 

hela kolonnen till skillnad från i den mättade GAC3 vilket visar på adsorption genom hela 

kolonnerna. Med tiden minskar borttagningen i samtliga lager utom det översta vilket tyder på 
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att kolonnerna generellt mättas men att det finns andra faktorer som påverkar reduktionen i 

det översta lagret. Det faktum att restozonhalten är högre i O3-ut (som är matarvatten till 

GAC1) än i O3-ut_pH (som GAC2 filtrerar) (Figur 3-3, vänster) och minskningen i UV-

absorbans i lager ”a” för GAC1 var systematiskt och signifikant högre än i GAC2 indikerar 

att reduktionen till stor del beror på själva ozonet. Ytterligare stöd till denna hypotes ges av 

GAC5, som matas med sandfiltrat utan ozonering, där borttagningen av UV-absorbans visar 

ett annorlunda mönster med en gradvis minskning genom samtliga lager i kolonnen. 

Vidare kan konstateras att GAC5 initialt ger den största reduktionen i UV-absorbans (-91%) 

av alla kolonner vilket, som för DOC, lär bero på att det icke-ozonerade sandfiltratet innehåller 

en större andel UV-absorberande molekyler som har hög affinitet att adsorbera till GAC än 

det ozonerade vattnet. GAC mättades överlag långsammare med avseende på UV-absorbans 

än DOC som var väntat, men det är däremot förvånande att se en bibehållen reduktion genom 

hela GAC5 även efter 1 år och 5 månaders kontinuerlig drift. I utloppet till GAC5 var 

reduktionen stabil kring 9 ± 2 % från 13/11 2018 (motsvarande ca 12000 BV) vilket indikerar 

en mer statisk borttagningsmekanism än adsorption. Effekten antas avta över tid i det fall att 

adsorption ändå dominerar men det är också möjligt att det biotillgängliga materialet 

innehåller en väsentlig andel UV-absorberande specier och i det fallet kan reduktionen komma 

att bestå.  

 

 
Figur 3-21 UV-absorbans vid 254 nm i matarvatten och efter olika EBCT (4, 8, 12, 16 och 20 minuter) som en 

funktion av tid i GAC-kolonnerna 1, 2, 3 och 5 . 

 

GAC4 

Flödet genom GAC4 var snabbare jämfört med de andra kolonnerna och EBCT därför kortare, 

i detta fall 12 minuter jämfört med 20 minuter. Kolonnen användes främst för att bekräfta om 

man kan provta i mitten av en kolonn (i detta fall höjd ”c” i de övriga kolonnerna) och få 

resultat som är representativa och för detta syfte jämfördes GAC4 med GAC2_c då dessa 

kolonner har samma matarvatten (O3-ut_pH). Resultat för UV-absorbans och DOC-

koncentration visar på mycket bra överensstämmelse mellan GAC4 och GAC2_c (Figur 3-22) 

och bekräftar att man får representativa resultat när man tar prover i mitten på en kolonn och 

att eventuell omblandning av aktivt kol vid backspolning är begränsad. 
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Figur 3-22 Jämförelse av DOC-koncentration (vänster) och UV-absorbans (UVA (mitten) mellan utloppet till 

GAC4 och höjd ”c” i GAC2, båda med EBCT på 12 minuter. Längst till höger visas kvoten mellan GAC4 och 

GAC2_c för DOC och UVA. 

 

Sammanfattning DOC och UV-absorbans vid GAC-filtrering 

 Borttagning av DOC och UV-absorbans var initialt störst från sandfiltrat (utan 

ozonering) (Figur 3-23, se GAC5). Detta beror på att ozoneringen gör det organiska 

materialet mer hydrofilt och därmed mindre benäget att adsorbera till GAC. 

 När jämvikt i DOC-borttagning inträffar kan man säga att GAC-filtret utvecklats till 

ett BAC-filter då adsorption avtar med tiden medan biologisk borttagning består. Detta 

förfarande går snabbare utan ozonering och inträffade för GAC5 efter ca 11000 BV 

vid 20 minuters EBCT medan GAC1 och GAC2 som matades med ozonerat sandfiltrat 

nådde jämvikt först efter ca 16700 BV. 

 Ozonering ökar andelen biotillgängligt organiskt material vilket leder till ökad 

borttagning i BAC-filter. Detta resulterade i 9-10% DOC-borttagning i GAC1, 2, och 

3 medan den i GAC5 endast var 5%. 

 Då UV-absorberande NOM generellt inte anses vara biotillgängligt var det väntat att 

borttagningen i UV-absorbans skulle gå mot noll över tid, dock väntades genombrott 

senare än för DOC då den UV-absorberande fraktionen har högre affinitet för att 

adsorbera till GAC. Förvånande nog togs UV-absorbans fortfarande bort i samtliga 

filter efter 1,5 års drift (35000 BV) och om borttagningen består över tid så bör det 

finnas en UV-absorberande NOM-fraktion som kan tas bort biologiskt. 

 
Figur 3-23 Procentuell minskning i koncentration löst organiskt kol (DOC, vänster) och UV-absorbans (höger) 

vid GAC-filtrering av sandfiltrat (GAC5, gult) samt ozonerat sandfiltrat (GAC1, GAC2, GAC3). GAC1, 2 och 5 
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fylldes med nytt aktivt kol vid start av pilotförsöken medan GAC3 fylldes med redan mättat kol från det fullskaliga 

filtret KF10. 

3.5.2. Sammansättning av NOM med LC-OCD 

Förändringar vid ozonering 

Vid ozonering syntes en liten men systematisk minskning i humusämnen mätt som organiskt 

kol och i de flesta fall (11 av 15 provtagningar) en motsvarande ökning i så kallade ”building  

blocks” som beskrivs som beståndsdelar i humusämnen (Figur 3-24, vänster). Kromatogram 

med UV-detektion (UVD) demonstrerade en blekning av samtliga UV-absorberande 

fraktioner (alla utom biopolymerer som inte absorberar UV alls) i de flesta fall (Figur 3-24, 

mitten), dock varierade intensiteten för building blocks mellan provtagningarna och i flertalet 

fall (6 av 16 provtagningar) ökade dess signal vid ozonering (Figur 3-24, höger). Den generella 

minskningen i UVD-signal (liksom den totala minskningen i UV-absorbans (se 3.5.1)) visar 

på en minskning av organiskt material med aromatiska strukturer som är en naturlig följd av 

ozonering då dessa spjälkas. Skillnaden i UVD-signalen för building blocks mellan 

provtagningar indikerar att omvandlingen av NOM vid ozonering kan variera för denna 

fraktion men analysen kan inte avslöja vad det är för specifika ämnen som har bildats. Det 

fanns inga klara samband mellan UVD-signalen för building blocks och bildning av AOC 

vilket inte är så förvånande då det inte finns aromatiska eller konjugerade kolbindningar i 

oxalsyra eller ättiksyra (Grefte, 2013). Däremot finns det gott om andra ämnen som absorberar 

UV och som kan bildas vid ozonering såsom organiska peroxider, karbonyler och 

karboxylsyror vilka skulle kunna vara ansvariga för ökningen i building blocks. Från OCD-

signalen kvantifieras även de olika fraktionerna som mängd organiskt kol och från dessa 

resultat kan man utröna en systematisk och signifikant minskning i humusämnen, 

biopolymerer och den lågmolekylära neutrala fraktionen vid ozonering (p<0,005) (Figur 

3-25). Däremot syns här ingen skillnad i den kvantifierade fraktionen av building blocks vilket 

är något förvånande när signalen systematiskt ökade i kromatogrammen. Detta visar att det är 

viktigt att man, utöver de kvantifierade fraktionerna, även studerar kromatogrammen där 

mindre förändringar i sammansättning kan detekteras. 

Figur 3-24 Kromatogram från detektion för organiskt kol (OCD) (vänster) och UV-absorbans vid 254nm 

(UVD (mitten och höger) för prov tagna 2018-11-06 (vänster och mitten) och 2019-06-04 (höger) före och 

efter ozonering. Notera den ökning i UVD-signal vid ozonering som ses för fraktionen ”building blocks” 

2019-06-04 (höger). LMW = low molecular weight d.v.s. lågmolekylär. 
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Figur 3-25 Förekomst av fraktioner av NOM kvantifierade från LC-OCD-kromatogram över tid för prov före 

ozonering (O3-in, orange) samt efter ozonering och pH-justering (O3-ut_pH, svart) 

Förändringar vid GAC-filtrering 

När den första provtagningen gjordes, efter ca 1 månads drift av GAC-piloten, hade 

borttagningen av DOC redan minskat kraftigt i samtliga GAC-kolonner (se Figur 3-19). Vid 

filtrering av sandfiltrat utan ozonering (O3-in) i GAC5 sågs initialt en borttagning av 

humusämnen, building blocks och neutrala ämnen medan biopolymerer inte påverkades 

signifikant (Figur 3-26, Figur 3-27 (vänster)) då de troligtvis är för stora för att adsorbera till 

porerna i GAC och för komplexa för att brytas ner biologiskt under de studerade förhållandena. 

Borttagningen av humusämnen minskade långsammare över tid än för building blocks (Figur 

3-26) vilket kan förklaras av att humusämnena är mer hydrofoba och har en högre affinitet att 

adsorbera till GAC än building blocks. Från kromatogrammen kan man se att de humusämnen 

som tas bort initialt är en blandning av hög- och lågmolekylära (Figur 3-26, vänster) men att 

med tiden utgörs borttagningen i stort sett endast av lågmolekylära specier (Figur 3-26, 

mitten/höger).  Neutrala ämnen togs bort i GAC5 under hela försöksperioden, dock minskade 

effektiviteten i borttagning med tiden även för dessa (Figur 3-26). Den bibehållna 

borttagningen kan vara relaterad till att dessa relativt små molekyler kan transporteras till 

mikroporer inne i det aktiva kolet medan de övriga fraktionerna är för stora för att ha tillgång 

till dessa adsorptionsplatser. Baserat på DOC-resultaten väntades en biologisk borttagning på 

ca 5 % från januari 2019 (se Figur 3-19) men för summan av fraktionerna från LC-OCD-

analys är motsvarande minskning endast 3 ± 1% (motsvarande 135 ± 38 µg/L) vilket antyder 

att åtminstone en del av den biotillgängliga fraktionen av DOC inte har fångats i LC-OCD-

analysen. Under denna period var borttagningen ganska jämt fördelad mellan humusämnen, 

building blocks och neutrala ämnen (Figur 3-26, höger).  
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I den från början mättade GAC-kolonnen nr 3 togs prover, utöver från utloppet, även från det 

översta lagret (”a”) från augusti 2018 till februari 2019 (Figur 3-28). Under denna period 

minskade summan av fraktionerna med 187 ± 57 µg/L i det översta lagret av GAC3 vilket 

stämmer bra överens med borttagningen i DOC som under samma period var 0,17 ± 0,10 mg/L 

(se Figur 3-19). Liksom för GAC5 var dock borttagningen av organiskt kol mätt som summan 

av fraktioner lägre i utloppet jämfört med vad som kvantifierades från de veckovisa DOC-

analyserna (Figur 3-19) och för GAC3 var den inte heller signifikant högre än i lager ”a” med 

en reduktion på 204 ± 54 µg/L (Figur 3-28). Detta stärker ytterligare teorin att en del av den 

biotillgängliga fraktionen av DOC inte kan kvantifieras vid LC-OCD-analys och att den andel 

som kan mätas med LC-OCD är särskilt biotillgänglig då den tas bort redan i det översta lagret 

av kolonnen. Tidigare studier har visat att AOC tas bort snabbt i biofilter medan BDOC kräver 

längre uppehållstid (Prévost et al. (1992)). Om man jämför medelvärdet för borttagning av 

summan av fraktioner (204 ± 54 µg/L) med det för AOCsumma vilket var 195 ± 83 µg/L (se 

3.6.1) så är de slående lika. 

Figur 3-26 Vänster: Förekomst av biopolymerer, humusämnen, building blocks och neutrala ämnen i 

matarvatten (O3-in (utan ozonering), orange) och filtrat från GAC-kolonn nr 5 (gul). Över: beräknade 

borttagna mängder organiskt kol av de olika fraktionerna vid GAC-filtrering. BP = biopolymerer, HS = 

humusämnen, BB = building blocks, Neu = neutrala ämnen. Negativ borttagning är satt till 0. 
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Figur 3-27 Kromatogram för inkommande (O3-in, orange) och utgående vatten (GAC5_ut, gul) till GAC-

kolonn nr 5. Överst: signal för organiskt kol, nederst: detektionssignal för UV. Från vänster till höger för prov 

tagna 2018-07-03, 2018-11-06 och 2019-11-05.  

 

 
Figur 3-28 Vänster: Förekomst av biopolymerer, humusämnen, building blocks och neutrala ämnen i 

matarvatten (O3-ut_pH (med ozonering och pH-justering till pH 7,8), svart) och efter 4 (orange) respektive 20 

minuters filtrering (grå) i GAC-kolonn nr 3. Höger: beräknade borttagna mängder organiskt kol av de olika 

fraktionerna vid GAC-filtrering. BP = biopolymerer, HS = humusämnen, BB = building blocks, Neu = neutrala 

ämnen 
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Halten biopolymerer påverkades inte vid filtrering i GAC3 utan det borttagna organiska 

materialet bestod av en blandning där ca hälften utgjordes av building blocks och resterande 

delen av främst humusämnen men även en liten del neutrala ämnen (Figur 3-28). Det var inte 

väntat att humusämnen skulle tas bort då dessa generellt utgörs av stora, komplexa, mer 

hydrofoba molekyler som främst kan renas via adsorption till GAC. Studerar man dock 

kromatogrammen så är det tydligt att de humusämnen som reduceras är i den lågmolekylära 

fraktionen vilket indikerar att dessa humusämnen är mer biotillgängliga än de mer 

högmolekylära (Figur 3-29, överst).  Kromatogrammen visar att vid de tillfällen en ökning av 

UV-signalen för building blocks skedde vid ozonering reduceras den till likvärdiga nivåer efter 

GAC-filtrering som i de fall ingen ökning i denna signal uppmättes vid ozonering (Figur 3-29, 

nederst). Jämfört med GAC5 så var det endast den kvantifierade fraktionen building blocks 

som togs bort i signifikant högre grad (p<0,005) i GAC3 (101 ± 55 µg/L jämfört med 36 ± 50 

µg/L för GAC5 vid steady-state) vilket indikerar att det främst är inom denna fraktion en 

omvandling av det organiska materialet skett vid ozonering som resulterat i ökad 

biotillgänglighet.  

 

 

Figur 3-29 Kromatogram från detektor för organiskt kol (överst) samt UV (underst) för prover på matarvatten 

(O3-ut_pH) och filtrat (GAC3_ut) från GAC-kolonn 3 som var fylld med redan mättat kol från ett 

fullskalefilter. Vänster: prov taget 2018-07-03, höger prov taget 2019-11-05. 

 

Även i GAC2 var borttagning av organiskt kol mätt som summan av fraktioner lägre (274 ± 

78 μg/L) jämfört med DOC-reduktionen (0,40 ± 0,09 mg/L) när denna nått steady-state vilket 

återigen bekräftar att en del av den biotillgängliga fraktionen som tas bort vid BAC-filtrering 

inte kan kvantifieras från LC-OCD-analys. Liksom för GAC3 bestod det borttagna organiska 

materialet till störst del av building blocks (153 ± 126 μg/L) medan den resterande delen till 

skillnad från GAC3 främst utgjordes av neutrala ämnen (80 ± 26 μg/L) och till viss del 

humusämnen (39 ± 110 μg/L). Detta indikerar att Norit 1240W är mer effektiv på att ta upp 

och bryta ner små neutrala ämnen medan Norit 830W kan reducera lågmolekylära 
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humusämnen i större utsträckning vid BAC-filtrering. Medeldiameter för porer är 2,18 nm för 

Norit 830 W och 1,93 nm för Norit 1240W enligt mätningar som tillhandahållits av 

tillverkaren vilket kan vara en förklaring till olika upptag av olika storleksfraktioner av NOM. 

Kromatogram för organiskt kol (Figur 3-31, övre raden)Figur 3-31 demonstrerar att då det 

aktiva kolet är relativt nytt (1 månads drift) och fungerar som adsorptionsfilter tas både 

lågmolekylära och större humusämnen bort tillsammans med building blocks och neutrala 

ämnen. Precis som för GAC5 påverkades dock inte halten biopolymerer alls. Vid denna 

tidpunkt reducerades även UV-absorbansen för samtliga fraktioner (med undantag för 

biopolymerer som inte absorberar UV alls) (Figur 3-31, nedre raden vänster). Efter 7 månaders 

drift, när DOC-reduktionen nått steady-state och filtret antogs agera främst som ett biofilter, 

var minskningen i OCD- och UVD-signal för större humusämnen i stort sett obefintlig vilket 

stöder att denna fraktion tas bort via adsorption men inte kan brytas ner biologiskt under de 

studerade förhållandena. Vid den första provtagningen togs även prover från GAC2_c och 

GAC4 (där EBCT var 12 minuter) och både OCD-och UVD-signalerna överlappade helt 

(Figur 3-31, vänster) vilket vidare stärker att provtagning i mitten på ett filter blir representativt 

(se Figur 3-22). 

Figur 3-30 Vänster: Förekomst av biopolymerer (BP), humusämnen (HS), building blocks (BB) och neutrala 

ämnen (Neu) i matarvatten (O3-ut_pH (med ozonering och pH-justering till pH 7,8), svart) och efter 20 

minuters filtrering (röd) i GAC-kolonn nr 2. Höger: beräknade borttagna mängder organiskt kol av de olika 

fraktionerna vid GAC-filtrering.  
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Figur 3-31 Kromatogram från detektor för organiskt kol (överst) samt UV (underst) för prover på matarvatten 

(O3-ut_pH, svart) och filtrat från GAC2_ut (20 min EBCT), GAC2_c och GAC4_ut (12 min EBCT). Från 

vänster till höger: prov tagna 2018-07-03, 2019-01-15 och 2019-11-05. 

 

Ett användbart sätt för att jämföra och hitta mönster i borttagningen är att beräkna den del av 

OCD- och UVD-signalerna som minskar vid GAC-filtrering (Figur 3-32). Här blir det tydligt 

att större humusämnen inte tas bort alls i den mättade GAC3 utan att den biologiska 

nedbrytningen främst påverkar building blocks och lågmolekylära humusämnen. Detta stärker  

att adsorption är den primära borttagningsmekanismen för större humusämnen där en 

signifikant reduktion av fraktionen uppmättes i GAC2 och GAC5 vid den första provtagningen 

efter 1 månads drift.  Man ser även en effekt av ozoneringen där mer av de större 

humusämnena togs bort från sandfiltrat (GAC5) medan borttagningen av building blocks och 

lågmolekylära humusämnen var något större från det ozonerade vattnet (GAC2) vilket är i 

linje med den omvandling av det organiska materialet som uppmättes vid ozonering. Redan 

vid den första provtagningen var borttagningen av UV-absorberande större humusämnen och 

building blocks större i GAC2 än i GAC5 vilket visar på ett snabbare mättnadsförlopp för UV-

absorberande ämnen vid filtrering av sandfiltrat utan ozonering. Detta är i linje med den 

generella minskningen i UV-absorbans (se Figur 3-21) vid GAC-filtrering som var störst från 

sandfiltrat efter 1 veckas drift (GAC5, 91% minskning jämfört med 82% för GAC2) men 

därefter minskade snabbt och var likvärdig från de båda matarvattnen efter 2 veckors drift 

(69%) och from 3 veckors drift större från det ozonerade vattnet. Efter 4 månaders drift hade 

borttagningen av större humusämnen och building blocks minskat kraftigt för GAC5 (utan 

ozon) och efter 5 månader var samtliga kolonner mättade med avseende på större humusämnen 

(Figur 3-32, mitten). Vid denna tidpunkt togs mindre humusämnen fortfarande bort i alla 

kolonner medan building blocks bara minskade i de kolonner som matades med ozonerat 

vatten. När försöket pågått i 7 månader och borttagningen i DOC nått steady-state (se Figur 

3-19) togs en blandning av building blocks, lågmolekylära humusämnen och neutrala ämnen 

bort biologiskt och i större utsträckning från det ozonerade vattnet (Figur 3-32, höger). 
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 Biostabilitet och mikrobiologi 

3.6.1. Assimilerbart organiskt kol (AOC) 

I råvattnet till Görvälnverket var halten AOC 25-139 µg/L mätt som acetatP17 och mellan 15-

44 µg/L för oxalatNOX. Avskiljningen vid den fullskaliga kemiska fällningen varierade från 0-

72% för acetatP17
 och 16-74% för oxalatNOX. Ingen skillnad i AOC-halt kunde därefter 

uppmätas för acetatP17 i den fullskaliga processen medan oxalatNOX systematiskt ökade med 

ca 100-700% vilket bör vara relaterat till spjälkning eller oxidation av NOM vid UV-

desinfektion eller tillsats av monokloramin. 

 

Figur 3-33 AOC som oxalat-kol mätt genom tillväxt av bakteriestammen NOX (vänster) och som acetat-kol mätt 

genom tillväxt av bakteriestammen P17 (höger) för råvatten, sandfiltrat (O3-in) och utgående dricksvatten (DV) 

från Görvälnverket under perioden 3/7-2018 till 5/11-2019. 

 

Vid ozonering bildades i medeltal 35 ± 32 µg/L acetatP17 och 256 ± 82 µg C/L oxalatNOX (Figur 

3-35). Detta demonstrerar, vilket är vida känt i litteraturen, att det är viktigt att inkludera just 

bakteriestammen NOX för att utvärdera AOC-bildning vid ozonering. Detta beror på att 

oxalsyra bildas från NOM vid ozonering och att P17 inte växer på detta substrat till skillnad 

från NOX.  

 

Figur 3-34 AOC som oxalat-kol mätt genom tillväxt av bakteriestammen NOX (vänster) och som acetat-kol mätt 

genom tillväxt av bakteriestammen P17 (höger) för inkommande (O3-in (sandfiltrat), orange) och utgående 

vatten från ozonpiloten (O3-ut_pH, svart)under perioden 3/7-2018 till 5/11-2019. 
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GAC-filtrering av ozonerat vatten (kolonn 1-4) minskade halterna AOC avsevärt med en 

minskning på 35 ± 28 % för AOCP17 (acetat-kol) och 52 ± 15 % av AOCNOX (oxalat-kol). 

Kolonn 1-3 provtogs både vid 12 och 20 minuters EBCT initialt och för kolonn 2 och 3 

uppmättes ingen skillnad i AOC-halt mellan de två uppehållstiderna i GAC-kolonnerna medan 

en något lägre, dock ej signifikant, skillnad för oxalatNOX sågs för kolonn 1 under de första 

provtagningarna. Då GAC1 matades med vatten från punkt O3-ut (20 min reaktionstid med 

ozon) där bl.a restozonhalten var högre så är det möjligt att det kan ha bidragit till skillnaden 

mellan 12 och 20 minuters EBCT men det går inte att fastställa med säkerhet.   

 
Figur 3-35 Mängd AOC som acetat- (tillväxt av P17, vänster) och oxalatekvivalenter (tillväxt av NOX, höger) i 

det ozonerade sandfitlratet (O3-ut_pH) samt efter 12 och 20 minuters EBCT i de GAC-kolonner som matades 

med ozonerat vatten.  

 

AcetatP17 reducerades till halter motsvarande innan ozonering vid GAC-filtrering medan 

oxalatNOX var ca 2,5-3 ggr högre efter 20 minuters GAC-filtrering än innan ozonering. Det 

gjordes en jämförelse av värdena från pilotanläggningen med prover från Vanhakaupunki 

vattenverk i Helsingfors (n = 5) där man använder ozonering och (2-stegs) GAC-filtrering i 

sin fullskaleprocess och dessutom analyserar AOC på samma laboratorium som använts i 

denna studie. Summan av acetat-kol (AOCP17) och oxalat-kol (AOCNOX) efter ozonering var 

265 ± 90 µg C/L på Vanhakaupunki vattenverk medan motsvarande i Norrvattens 

pilotanläggning var 348 ± 93 µg C/L medan GAC-filtraten innehöll 187 ± 101 µg C/L på 

Vanhakaupunki och 155 ± 44 µg C/L i Görvälns pilot (för EBCT på 20 min). Trots att halterna 

i GAC-filtraten från pilotanläggningen var lägre än i Vanhakaupunki återstår frågan ifall 

vattnet kan anses biostabilt trots att mängden organiskt substrat (AOC) är förhöjd? Det finns 

ett flertal olika referensvärden i litteraturen gällande vilka substratmängder (AOC eller 

BDOC) som motsvarar ett biostabilt vatten. För AOC hittas värden från <10 μg/L för 

begränsning av tillväxt av heterotrofer i ett klorfritt system till 50-100 μg/L vid hög klorrest 

(3-6 mg/L). Både dricksvatten från Vanhakaupunki och Görvälnverket, samt GAC-filtrat från 

pilotanläggningen innehöll >100 μg/L AOCTOT. För att undersöka biostabiliteten vidare 

utfördes ett tillväxtexperiment i januari-februari 2019 (se 3.6.4).  
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Figur 3-36 Jämförelse av totalhalt AOC (summa acetatP17 och oxalatNOX) mellan Görvälnverkets pilot samt 

råvatten, sandfiltrat och dricksvatten från fullskaleprocessen med värden från Vanhakaupunki vattenverk (n = 

5) i Helsingfors där ozonering och 2-stegs GAC-filtrering används i fullskaleprocessen. 

 

Sammanfattningsvis så bildas avsevärda mängder oxalatNOX vid ozonering där ca hälften 

kunde tas bort vid 12-20 minuters GAC-filtrering (Figur 3-37 (vänster), Figur 3-33). Värdena 

är dock något lägre än vad som uppmäts vid det fullskaliga vattenverket Vanhakaupunki i 

Helsingfors. Pilotfiltret som matades med sandfiltrat (GAC5) påverkade inte halterna AOC 

alls (Figur 3-37, vänster) vilket indikerar att det assimilerbara organiska kol som finns kvar 

efter den fullskaliga fällningen inte är lika biotillgängligt som det som bildas vid ozonering . 

Vidare kan konstateras att fördelningen mellan acetat- och oxalatkol förändras med 

pilotprocessen och att andelen oxalat blir högre än i den nuvarande fullskaleprocessen (Figur 

3-37, höger), det är dock oklart om lika mycket oxalat skulle bildas vid UV-

desinfektion/monokloraminering av GAC-filtrat efter ozonering som i nuvarande 

fullskaleprocess där ozonering ej används. 

 

 
Figur 3-37 Vänster: Medelvärden för assimilerbart organiskt kol (AOC) (n = 17) får råvatten, 

sanfiltrat/inkommande till ozonpiloten (O3-in), samt dricksvatten från Görvälnverkets fullskaleprocess samt efter 

ozonering (O3-ut_pH) och GAC-filtrering i pilotanläggningen. Höger: procentuell fördelning mellan acetat- och 

oxalatkol. 
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3.6.2. Odlingsbara mikroorganismer 

 

När pilotanläggningen startades uppmättes höga halter odlingsbara mikroorganismer i det 

inkommande sandfiltratet (O3-in) och därför har värdena jämförts med de som tas regelbundet 

i verket (PP140) (Figur 3-38, mitten och höger). Efter ca 1,5 månads drift stabiliserades 

värdena och var därefter likvärdiga jämfört med verket. Orsaken till detta är sannolikt att 

ledningarna in till pilotanläggningen inte använts på ett bra tag och att mikroorganismer därför 

etablerats snarare än avvikelser vid provtagning då detta mönster inte sågs för 

råvattenproverna som tas från samma punkt som vid verkets provtagning (Figur 3-38, vänster). 

 

 
Figur 3-38 Jämförelse av odlingsbara mikroorganismer (3- och 7-dygn) för prov tagna i pilotprojektet (Rå 

(PP100) pilot och O3-in) samt från den ordinarie veckovisa provtagningen som utförs på Görvälnverket (Rå 

(PP100) och SF(PP140). Värden som anges som <1 är satta till 0,5 och därför markerade med ljusare 

symboler. 

 

I det ozonerade vattnet (O3-ut_pH) uppmättes till en början högre halter odlingsbara 

mikroorganismer jämfört med det inkommande vattnet till pilotanläggningen (O3-in) (Figur 

3-39) med ett medelvärde på 715 ± 567 cfu/mL för 3-dygns och 1065 ± 659 cfu/mL för 

långsamväxande heterotrofer från uppstarten i juni till oktober 2018. Det är oklart vad som är 

orsak till de initiala höga halterna odlingsbara bakterier, möjligtvis kan bakterier ha etablerats 

i rörsystemet när det varit ur drift men rimligtvis borde halterna ändå inte vara högre efter 

ozonering än före. Om man istället tittar på antal bakterier med flödescytometri sågs en kraftig 

avdödning av bakterier och totalhalten minskade med 98,9-99,9% (min-max) under 

försöksperioden (se 3.6.3). De odlingsbara mikroorganismerna minskade i ozonerat vatten 

from november 2018 och var särskilt låga (i regel <1 cfu/mL) från december 2018 till maj 

2019. Detta beror sannolikt på att halterna i inkommande vatten (sandfiltrat) var särskilt låga 

denna period vilket syns tydligt för de prov som tas inom ordinarie provtagning på 

Görvälnverket där analyser görs veckovis (Figur 3-38). 
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Figur 3-39 Odlingsbara mikroorganismer (HPC = hetrotrophic plate count) under 3 och 7 dygn för prover på 

inkommande (O3-in) och utgående vatten (O3-ut_pH) från ozonpiloten. Värden <1 är satta till 0,5 och därför 

markerade med ljusare symboler. 

 

Vid GAC-filtrering i Görvälnverkets fullskaleproces påverkas inte halterna odlingsbara 

mikroorganismer nämnvärt utan kolfiltrat och sandfiltrat är i stort sett likvärdiga (Figur 3-40). 

 

 
Figur 3-40 Odlingsbara mikroorganismer (HPC = hetrotrophic plate count) under 3 och 7 dygn för samlat 

sandfiltrat (PP140) och kolfiltrat (PP160) från den ordinarie provtagningen av Görvälnverket. Värden <1 är 

satta till 0,5 och därför markerade med ljusare symboler. 

 

I pilotfiltret GAC5, som matas med sandfiltrat, följde HPC för 3-dygn samma mönster som 

det samlade kolfiltratet från fullskala (med undantag för den första perioden efter uppstart då 

halterna var förhöjda i stort sett i hela pilotsystemet) (Figur 3-41). Däremot avvek mönstret 

för 7-dygn HPC där halterna var betydligt högre i pilotfiltret. Detta skulle vara en effekt av 

den längre uppehållstiden i GAC5 (20 min) jämfört med fullskaleprocessen (ca 4-6 min) i det 

fall långsamväxande bakterier har premierats av den ökade kontakttiden eller den lägre 

ytbelastningen. Då pilotkolonnerna är gjorda i transparent material som tillåter ljusinsläpp är 

det också möjligt att tillväxt av andra typer av bakterier har skett och därmed orsakat förhöjda 

halter långsamväxande mikroorganismer. 
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Figur 3-41 Odlingsbara mikroorganismer (HPC = hetrotrophic plate count) under 3 och 7 dygn för O3-in 

(inkommande sandfiltrat till ozonpiloten), GAC5 (pilotfilter som matas med O3-in utan ozonering) och för 

jämförelse samlat kolfiltrat från den ordinarie provtagningen på Görvälnverket . Värden <1 är satta till 0,5 

och därför markerade med ljusare symboler 

 

 
Figur 3-42 Odlingsbara mikroorganismer (HPC = hetrotrophic plate count) under 3 och 7 dygn för O3-ut_pH 

(sandfiltrat efter ozonering och pH-justering), GAC2_c och GAC2_ut samt GAC3_c och GAC3_ut (c= 12 min 

och ut = 20 min EBCT) . Värden <1 är satta till 0,5 och därför markerade med ljusare symboler 

3.6.3. Flödescytometri 

Innan analys med flödescytometri tillsätts olika färgämnen till proverna för att de ska kunna 

detekteras (med fluorescens). Här har två färgämnen använts – SYBR Green 1 och 

propidiumjodid (PI) där den förstnämnda binder till samtliga bakterieceller och används för 

att beräkna det totala antalet medan PI endast binder till bakterieceller med intakta 

cellmembraner och därför relateras till antalet intakta/viabla (levande med förmåga att föröka 

sig) celler. Från dessa båda kan man sedan beräkna antalet skadade celler. 

I råvattnet till Görvälnverket (som provtas regelbundet av Norrvattens laboratorium) varierade 

det totala antalet bakterier mellan ca 1,7 och 4,5 miljoner celler/mL (medel: 2,8 ± 0,7 miljoner 

celler/mL) och efter fällning, sedimentering och sandfiltrering (O3-in) ca 0,5-1,6 miljoner 

celler/mL (Figur 3-43, höger). Vid ozonering reducerades bakterieantalet i det inkommande 

vattnet kraftigt och endast 3600 ± 2400 bakterieceller/mL fanns kvar efter ozonering. Detta 

demonstrerar att det finns en stor potential i ozonering som mikrobiologisk barriär. Dock 

behöver man beakta att en signifikant mängd organiskt substrat bildas (se 3.6.1) vilket kan 
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leda till återväxt av bakterier efter en återhämtningsperiod (se 3.6.4). Vid GAC-filtrering av 

det ozonerade vattnet ökade bakterieantalet vilket inte är förvånande då GAC är gynnsamt för 

bakterier att växa på och det finns gott om organiskt substrat från ozoneringen. Det totala 

antalet bakterier i GAC1, 2 (både höjd c och ut) och GAC4 var 88-98 x 103 celler/mL och inte 

statistiskt åtskilda medan antalet i utloppet från GAC3 var signifikant högre (123 ± 74 x 103 

celler/mL). Det högre antalet bakterier i GAC3 bör kunna relateras till att materialet togs från 

ett av Görvälnverkets fullskalefilter där en biofilm kunnat etableras sedan lång tid. I utloppet 

från GAC5 var halterna liknande de i matarvattnet (O3-in) med 905 ± 280 x 103 celler/mL 

jämfört med 963 ± 291 x 103 celler/mL  och antalet var ca 9 gånger högre än i GAC1, 2 och 4 

(Figur 3-43, höger). 

 
Figur 3-43 Vänster: totalt antal bakterieceller per mL över tid i råvatten (Rå), efter fällning/sedimentering och 

snabbfiltrering (inkommande4 till ozonpiloten, O3-in) och efter ozonering och pH-justering (O3-ut_pH). Notera 

att O3-pH_ut plottas på den högra y-axeln och innehöll färre  än 10000 celler/mL vid samtliga 

provtagningstillfällen utom ett. Höger: medelvärden och standardavvikelse (n = 33) för intakta och skadade 

bakterieceller. 

 

Den logaritmiska minskningen av bakterieceller vid ozonering var betydligt högre än för 

Görvälnverkets fällningsprocess (fällning, sedimentering/flotation, sandfiltrering) med 2,56 ± 

0,33 log minskning av totalantalet bakterieceller (motsvarande 99,6 ± 0,3 % minskning) 

jämfört med 0,45 ± 0,05 vid fällning (motsvarande 63,9 ± 4,9 % minskning) (Figur 3-44, 

vänster) vilket indikerar att processen har potential att utgöra en kraftfull avdödande 

mikrobiologisk barriär. Minskningen av bakterieceller var endast något (men signifikant) 

mindre än för den avskiljande ultramembranfiltreringen (UF) (2,81 ± 0,31) som undersöktes i 

ett parallellt pilotförsök (Försök 2a) där samma matarvatten användes (sandfiltrat). Vidare så 

visar resultaten att den mikrobiologiska kvalitén efter fällning, sedimentering och 

sandfiltrering är kraftigt och linjärt beroende av den inkommande kvalitén (Figur 3-44, höger) 

och att nuvarande Görvälnverket har ett sämre skydd mot mikrobiologiska kontamineringar 

när råvattnet innehåller mycket bakterier. Avdödning och avskiljning av bakterier med 

ozonering och UF uppvisar inget samband med bakterieantalet i det inkommande vattnet vilket 

indikerar att de är robustare mikrobiologiska barriärer än kemisk fällning (Figur 3-44, höger).  
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Figur 3-44 Vänster: logaritmisk minskning i antal intakta, skadade och det totala antalet bakterieceller vid 

ozonering, ultramembranfiltrering (UF) samt vid den fullskaliga fällningsprocessen på Görvälnverket (fällning, 

sedimentering och sandfiltrering). Höger: Samband mellan bakterier i inkommande (x-axel) och utgående vatten 

(vänstra y-axel för fällning, högra y-axeln för ozonering och ultramembranfiltrering (UF)). 

 

Andelen intakta celler var i råvattnet 48 ± 5% och vid kemisk fällning ökade andelen till 61 ± 

5% (Figur 3-45, höger) vilket visar att processen är selektiv mot att avskilja skadade celler. 

Vid GAC-filtrering i fullskala ökade andelen intakta celler något till 66 ± 5% och minskade 

sedan till 51 ± 5 % i dricksvattnet. En minskning vid UV-desinfektion och tillsats av 

monokloramin var väntad då syftet är att skada/inaktivera celler. Även vid ozonering sågs en 

stor minskning i antalet intakta celler (Figur 3-45, vänster) vilket visar på en effektiv oxidation 

av cellmembran och DNA. Den stora variationen i andel intakta celler för ozonerat vatten är 

troligtvis relaterad till det låga bakterieantalet.  GAC-filtrering av ozonerat vatten ledde (som 

beskrivs ovan) till en ökning i den totala cellkoncentrationen på ca 2500 % och det är därför 

inte förvånande att även andelen intakta celler ökar.  

 

 
Figur 3-45 Andel intakta celler i prov tagna från pilotanläggningen (vänster) samt på Görvälnverket (höger) där 

PP100 = råvatten, PP140 = sandfiltrat, PP160 = kolfiltrat och PP200 = utgående dricksvatten. Felstaplarna 

visar standardavvikelsen 

 

Genom att studera fördelningen mellan bakterier med högt och lågt DNA-innehåll (HNA = 

high nucleic acid, LNA = low nucleic acid) får man ett slags fingeravtryck som är relaterat till 

bakteriefloran (Figur 3-46). Vid kemisk fällning minskade andelen HNA i medeltal från 23 ± 

4 % till 13 ± 3 % för totalantalet celler vilket demonstrerar en selektiv borttagning av bakterier 

med högt DNA-innehåll. HNA och LNA är en grov karakterisering av bakterier och det finns 
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mycket kvar att lära kring vad grupperna representerar men bl.a. så har kända patogener visats 

ingå i gruppen HNA (Ramseier et al. (2011)). Andelen HNA ökade i genomsnitt vid ozonering 

till 31 ± 24 % men som standardavvikelsen avslöjar var variationen stor (4-85 %). GAC-

filtrering av ozonerat vatten ökade andelen HNA signifikant till 58 ± 14 % för de prover som 

togs i GAC-kolonnerna 1-4 (n = 215) och fingeravtrycket skiljer sig således väsentligt från det 

nuvarande kolfiltratet (Figur 3-46). Fingeravtrycket för GAC5 var däremot väldigt likt det för 

sandfiltrat och kolfiltrat från Görvälnverket. 

 

 
Figur 3-46 Exempel (prov tagna 2019-10-22) på fördelning mellan celler med högt och lågt DNA-innehåll 

(respektive HNA och LNA) för det totala antalet bakterier (vänster) samt för intakta celler (höger) för råvatten 

(PP100, orange), sandfiltrat (PP140, röd) samt GAC1 (blå) och GAC5 (grön) från pilotanläggningen. 

3.6.4. Tillväxtförsök 

För att undersöka om det förhöjda halten substrat i form av AOC kunde bidra till återväxt av 

bakterier utfördes ett tillväxtexperiment (batch-vis inkubation under 4 veckor i mörker och 

rumstemperatur)  i januari-februari 2019. Här mättes antalet bakterier med flödescytometri 

och DOC-koncentration regelbundet för att bestämma tillväxt av bakterier samt hur mycket 

DOC som konsumeras (= BDOC (bioavailable dissolved organic carbon). 

I det ozonerade vattnet uppmättes den största minskningen i DOC under inkubation där halten 

minskade under de första 3 veckorna och var därefter stabil under den 4:e veckan. Det är därför 

troligt att hela fraktionen därför har kunnat kvantifieras under denna tidsperiod. Halten BDOC 

beräknas som skillnaden i DOC-koncentration före och efter inkubation vilket resulterade i 

0,35 ± 0,03 mg/L för dubbelproverna för det ozonerade vattnet. Detta värde stämmer väldigt 

bra överens med den mängd DOC som togs bort av det mättade filtret GAC3 (samt GAC1 och 

GAC2 efter att de nått jämvikt) vilket antyder att all BDOC som bildats vid ozonering kan tas 

bort vid 20 minuters GAC-filtrering. Detta stöds av att ingen BDOC kunde uppmätas efter 

filtrering i den mättade GAC3. Dock kunde en mindre mängd BDOC kvantifieras efter 

filtrering i GAC2 (0,11 ± 0,01 mg/L) samt även för GAC5 (0,15 ± 0,02 mg/L) trots att 

fraktionen inte kunde kvantifieras i dess matarvatten (O3-in).  
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Figur 3-47 Minskning i halt löst organiskt kol vid inkubation av ozonerat sandfiltrat (vänster) samt filtrat från 

GAC2 (ozonerat matarvatten) och GAC5 (sandfiltrat som matarvatten) (höger) i rumstemperatur och mörker 

under 4 veckor. Skillnaden i DOC före och efter inkubation används för att kvantifiera halten biotillgängligt löst 

organiskt kol (BDOC). Felstaplarna visar standardavvikelse för de två replikaten (dubbelexperiment). 

 

I råvatten och dricksvatten skedde ingen tillväxt av bakterier utan det totala antalet minskade 

med 15 % i båda proverna. För dricksvatten så är resultaten i linje med de som redovisas i 

SVU-rapport 2018-07 (Lavonen et al. 2018) där återväxt i prover från pilotanläggningen 

SIXTEN jämförs med Lovö Vattenverks fullskaleprocess där det konstaterades att 

återväxtpotential fanns i prov efter UV-desinfektion men att tillsats av monokloramin 

hämmade tillväxten i färdigt dricksvatten. I Lovös råvatten uppmättes däremot återväxt vilket 

skulle kunna bero på att proverna togs senare under våren (mars) än i denna studie (januari). 

För en mer systematisk undersökning krävs att flertalet försök görs under ett eller flera år. I 

sandfiltrat skedde en viss återväxt och det totala bakterieantalet ökade med netto 18 ± 8 % 

(ökningen till dag 21 var 28 ±  11 % varefter antalet minskade till dag 28). Efter ozonering var 

antalet bakterier väldigt få i sammanhanget (1260 celler/mL) och under de första 3 dagarnas 

inkubation förändrades inte antalet (Figur 3-48). Någonstans mellan dag 3 och dag 8 skedde 

dock en kraftig återväxt som fortsatte under den resterande inkubationstiden. Efter GAC-

filtrering av ozonerat vatten (GAC2 och GAC3) återstod en viss återväxtpotential men 

biofiltreringen ser ändå ut att ha stabiliserat vattnet jämfört med O3-ut_pH då tillväxten av 

bakterier avstannade efter 3 veckor och det totala antalet bakterier därefter minskade. Även i 

filtrat från GAC5 som matas med sandfiltrat återväxte bakterier med en ökning av totalantalet 

på 11 ± 5 % (ökningen till dag 21 var 21 ±  8 %).  Den kraftiga återväxten i ozonerat vatten är 

i linje med tidigare resultat från SIXTEN-piloten (SVU-rapport 2018-07, Lavonen et al. 2018) 

där motsvarande ökning skedde någon gång mellan 6 och 11 dagars inkubation. 
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HNA indikerar hög metabolisk aktivitet och det är därför troligt att just dessa ökar i förekomst 

vid tillväxt. Detta samband kunde ses för den kraftiga tillväxt som skedde i det ozonerade 

vattnet mellan dag 3 och dag 8 av inkubationsexperimentet (Figur 3-49) men sambandet var 

inte linjärt då totalantalet celler ökade under hela inkubationstiden medan andelen HNA 

minskade något efter dag 8. 

 

 
Figur 3-49 Vänster: andel celler med ”high nucleic acid” (HNA) för totalantalet celler (blå) och intakta celler 

(orange) för, höger: ökning i cellantal som en funktion av inkubationstid. Felstaplarna visar standardavvikelse 

för de två replikaten (dubbelexperiment). 

 

För de prov där tillväxt av bakterier (mätt med flödescytometri) kunde uppmätas under 

inkubation (O3-in, O3-ut_pH, GAC2_ut, GAC3_ut, GAC5_ut) så fanns det ett samband med 

ökning av odlingsbara mikroorganismer (3-dygns) (Figur 3-50). Detta indikerar att tillväxten 

är relaterad till förekomst av organiska ämnen då heterotrofer är beroende av dessa för att 

kunna växa. Dessa organiska ämnen kan utgöras både av organiskt substrat som finns 

närvarande i vattnet eller andra levande eller döda mikroorganismer. 

 

Figur 3-48 Förändring i totalt antal bakterier under inkubation av råvatten, sandfiltrat/inkommande till 

ozonpiloten (O3-in), dricksvatten från Görvälnverket (DV) samt utgående vatten från de pilotskaliga filtren 

GAC2 och GAC3 som matas med ozonerat vatten och GAC5 som matas med sandfiltrat/O3-in. Figuren till 

höger har logaritmisk y-axel men visar samma data som i den vänstra figuren. Felstaplarna visar 

standardavvikelse för de två replikaten (dubbelexperiment). 
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Figur 3-50 Samband mellan odlingsbara mikroorganismer (y-axel) och totalantalet celler mätt med 

flödescytometri (x-axel) för prov där återväxt av bakterier uppmättes under inkubation. Den högra y-axeln visar 

3-dygns HPC för O3-ut_pH medan övriga provers värden ska läsas från den vänstra y-axeln. 

 

Det fanns inget helt entydigt samband mellan återväxt av bakterier och konsumtion av AOC 

under inkubation. Dock så kan man se att för de prov där det finns oxalatNOX som bildats vid 

ozonering eller UV-desinfektion/tillsats av monokloramin (d.v.s. O3-ut_pH, GAC2_ut och 

GAC3_ut samt dricksvatten (DV) från Görvälnverkets fullskaleprocess) så skedde en 

systematisk minskning av oxalatNOX på 51-66 % under inkubationen. I dricksvatten kunde 

däremot ingen tillväxt av bakterier uppmätas. För GAC5 minskade istället halten acetatP17 vid 

inkubation vilket indikerar att val av processteknik kan påverka vilket substrat som är mest 

tillgängligt för bakterier att växa på. Dock sågs detta inte för sandfiltrat/O3-in där bakterier 

tillväxte men halten AOC istället ökade vid inkubation och för att undersöka detta mer 

ingående bör fler tillväxtförsök utföras. 

 

 
Figur 3-51 Halt assimilerbart organiskt kol (AOC) som oxalat-kol (tillväxt av NOX) (vänster) och acetat-kol 

(tillväxt av P17) (höger) före (mörka färger) och efter (ljusa färger) 4 veckors inkubation. 

 

Sammanfattningsvis så finns det en relativt hög återväxtpotential i ozonerat vatten som kan 

stabiliseras något vid GAC-filtrering. Det totala antalet bakterier når dock inte i närheten av 

det antal som uppmättes i prover utan ozonering och frågan man kan ställa sig är om det är 

okej att ha en återväxtpotential ifall antalet bakterier är färre även efter 4 veckors tillväxt 

(vilket överskrider rimliga uppehållstider i ett distributionssystem)? För att titta på detta 

närmare bör man komplettera mätningar av bakterier med något mått på artsammansättning 
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och i förlängningen försöka kvantifiera om det är ”bra” eller ”dåliga” bakterier som tillväxer. 

Innan detta är möjligt måste dock forskningen inom området komma längre.  

 

 Biproduktsbildning 

 

Det finns flertalet biprodukter som kan bildas vid ozonering och annan oxidation. För 

ozonering är bromat en viktig biprodukt att kontrollera då den är reglerad enligt 

dricksvattenföreskrifterna och inte får överskrida 10 μg/L. Bromat har analyserats inom 

pilotprojektet och resultaten redovisas nedan. Utöver bromat så kan även 

oxidationsbiprodukter från organiska spårämnen att bildas. Det har inte varit möjligt att 

kvantifiera organiska oxidationsbiprodukter i denna studie då endast modersubstanser har 

kunnat mätas. För att identifiera biprodukter behöver man kartlägga vilka som kan bildas eller 

använda en ”non-target”-analys men det har inte varit möjligt inom denna pilotstudie. Det har 

dock gjorts en litteraturstudie inom ramarna för pilotprojektet som ämnar till att beskriva 

biproduktsbildning vid ozonoxidation samt s.k. avancerade oxidationsprocesser (AOP) (REF 

Daniel). I vissa fall kan oxidationsbiprodukter vara mer toxiska än modersubstanser och när 

det kommer till eventuella hälsoeffekter så är det inte heller bara de enskilda ämnena som är 

viktiga utan själva blandningen (s.k. cocktaileffekt). För att få en bild av netto-effekten från 

ozonering och GAC-filtrering så har prover tagits för bioanalytiska tester där modifierade 

humanceller använts för att mäta olika toxiska effekter. Denna provtagning har gjorts inom ett 

Formas-projekt (”Bioanalysis - the future for drinking water quality control of toxic hazards”) 

som Norrvatten medverkar i och kommer att redovisas i framtida vetenskapliga publikationer.   

3.7.1. Bromat 

Bromat är en känd biprodukt vid ozonering och bildas från bromid. Som beskrivs i kap 3.1 så 

är bildningen av bromat komplex och icke-linjär. Bromat detekterades i det ozonerade vattnet 

vid 19 av 60 mättillfällen (Figur 3-52, Tabell 3-3). Detektionstillfällena för bromat ligger i tre 

kluster; 1) juli-sept 2018, 2) feb-april 2019 och 3) aug-sept 2019. Det som kan tänkas ha 

påverkat bromatbildningen och som kan ha varierat under försöksperioden inkluderar 

ozondos, temperatur, alkalinitet och bromid där de flesta referenser anger att bromatbildningen 

ökar med samtliga parametrar (WHO (2005), Jarvis et al. (2007), von Gunten (2003)). 

Relevanta värden för dessa parametrar redovisas i Tabell 3-3. Det är svårt att peka på någon 

enskild parameter som ska ha orsakat bromatbildningen men det går att konstatera följande: 

 Period 1 juli-sept 2018: relativt hög temperatur och bromidhalt i O3-in 

 Period 2 feb-april 2019: hög effekt på ozongeneratorn då denna period överlappar med 

driftproblem med generatorn (se Figur 2-2). Detta bör inte ha påverkat då inlöst halt 

ozon inte var högre under denna period men då dosen inte kan mätas så går detta inte 

att bekräfta helt. Det som talar för påverkan från eventuellt högre ozondos är att bromat 

inte längre detekterades när generatorn byttes och lägre effekter kunde användas igen. 

Det som talar emot är att ingen bromat uppmättes i januari då generatoreffekten var 

lika hög eller högre (upp till 100%) samt att de inlösta halterna ozon var relativt låga.  

 Period 3 aug 2019: relativt hög temperatur 
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Bromat ska kunna tas bort av färsk eller regenererad GAC men inte vid biofiltrering. Vid det 

första detektionstillfället av bromat i O3-ut_pH (2018-07-10) mättes bromat även i utloppen 

från GAC-kolonnerna 1-4 som matas med ozonerat vatten och halterna var då under 

detektionsgräns (<2,0 µg/L) vilket antyder att GAC-filtrering vid 20 min EBCT och 3300 

behandlade bäddvolymer (GAC1-3) och 12 minuters EBCT och 5500 filtrerade bäddvolymer 

kan minska åtminstone 3,7 µg/L bromat till <2,0 µg/L. Det var inte väntat att GAC3 (mättat 

GAC från fullskala) skulle ta bort bromat vilket till synes inträffade vid detta tillfälle. 

 

 
Figur 3-52 Halt bromid i råvatten (grönt), sandfiltrat/inkommande till ozonpiloten (O3-in, orange) och efter 

ozonering och pH-justering (O3-ut_pH, svart) samt bromat-koncentration efter ozonering och pH-justering 

(O3-ut_pH, röda kryss, högra axeln). 

 

Tabell 3-3 Halt bromat vid de 5 av 22 mättillfällen ämnet detekterats samt översikt av parametrar som kan ha 

påverkat bromatbildningen. 
Provtagnings- 
datum 

O3-ut_pH O3-generatorn O3-R1_in O3-in O3-in O3-in Rå DV 

Bromat (µg/L) Effekt (%) O3 (mg/L) HCO3 (mg/L) Bromid 
(mg/L) 

Temp (°C) 

2018-07-10 3,70  ca 30 0,98 54,6 0,10 - 7,8 9,7 

2018-08-28 3,70 31 0,79 54,4 0,10 10,8 8,7 10,5 

2018-09-04 3,20 31-41 0,89 54,2 0,10 - 8,4 9,8 

2018-09-11 2,80 31-41 1,00 56,2 0,14 - 8,2 9,6 

2018-09-25 2,60 64 0,76 55,0 0,08 11,0 10,2 11,0 

2019-02-12 2,60 80 0,61 46,0 0,078 1,2 0,6 1,1 

2019-02-26 3,20 80 0,69 45,8 0,039 2,0 1,1 1,6 

2019-03-05 2,50 80 0,73 50,7 0,051 2,0 1,3 1,7 

2019-03-12 3,30 80 0,57 48,7 0,068 1,7 1,1 1,6 

2019-03-19 5,10 80 0,90 49,5 0,084 1,9 1,2 1,6 

2019-03-26 3,60 80 0,71 47,1 0,082 2,4 1,8 2,2 

2019-04-02 3,30 80 0,87 49,9 0,083 3,2 2,4 3,0 

2019-04-09 4,00 80 0,84 51,3 0,081 3,7 3,1 3,7 

2019-04-16 3,80 80 0,71 51,1 0,075 3,7 3,2 3,5 

2019-04-23 5,30 80 0,79 49,3 0,072 4,8 4,5 4,9 

2019-08-06 3,10 20 0,85 51,4 0,070 10,6 8,9 9,9 

2019-08-13 2,30 20 0,87 52,1 0,075 10,7 9,5 10,3 
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2019-08-27 2,10 20 0,84 51,5 0,071 - 9,9 10,5 

2019-09-03 2,00 20 0,89 51,4 0,071 11,3 10,3 11,2 

För hela försöksperioden:  

Medel 47 0,75 53,5 0,09 7,5 6,1 6,8 

Median     9,1 7,3 7,5 

Max 100 1,13 57,2 0,160 12,9 12,1 12,7 

Min 20 0,40 39,9 0,039 1,1 0,5 0,9 

 

 Övrig vattenkemi 

3.8.1. Alkalinitet, pH och konduktivitet 

 

pH justerades vid två punkter i piloten; i det inkommande vattnet (efter provpunkt O3-in) från 

10:e oktober 2018, samt i det ozonerade vattnet (mellan O3-ut och O3-ut_pH). Målvärden för 

pH var 6,5 innan ozonering och 7,8 efter ozonering. Från den första delen av försöksperioden, 

innan pH justerades före ozonering (juli-september 2018) kan man konstatera att ozoneringen 

i sig inte påverkade pH signifikant, dock så minskade alkaliniteten med 1,4 ± 0,4 mg HCO3
-

/L (Figur 3-53) vilket bör vara relaterat till att vätekarbonat och karbonat reagerar med 

hydroxylradikaler enligt HCO3
- + OH•  H2O + CO3

•- och CO3
2- + OH•  OH- + CO3

•-. När 

pH justeras ner till ca 6,5 från och med den 10/10 2018 så blir även alkaliniteten lägre som en 

effekt av själva pH-justeringen eftersom en del av vätekarbonaten som finns i systemet 

omvandlas till kolsyra. Då lut tillsätts för att justera pH till ca 7,8 ökar alkaliniteten igen 

eftersom karbonatsystemet förskjuts från H2CO3 till HCO3
-. 

 

 
Figur 3-53 Alkalinitet (vänster) och pH (höger) för råvatten (Rå, grön), sandfiltrat/inkommande till ozonpiloten 

(O3-in, orange), efter 20 minuters ozonering (O3-ut, mörkgrön) samt efter pH-justering och totalt 43,5 min 

reaktionstid med ozon (O3-ut_pH, svart). Den svarta pilen visar när i tiden pH-justering med H2SO4 mellan 

provpunkt O3-in och O3-ut påbörjades. 

 

Alkaliniteten påverkades inte av GAC-filtrering (Figur 3-54, vänster) men pH ökade vid 

GAC-filtrering av O3-in (GAC5) och O3-ut (GAC1) och minskade vid filtrering av O3-
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ut_pH (GAC2, 3 och 4) när pH i matarvattnet var >7,5 men ökade när pH var <7,5 (Figur 

3-54, höger). Ökningen i pH är troligtvis relaterad till avgasning av koldioxid (kolsyra) och 

det är möjligt att CO2 kunnat lösas in och leda till pH-sänkning vid pH<7,5. 

 
Figur 3-54 Alkalinitet (vänster) och pH (höger) i vatten före och efter GAC-filtrering. 

3.8.2. Nitrat, fosfat och sulfat 

 

Halterna nitrat, fosfat och sulfat påverkades inte nämnvärt av vare sig ozonering eller GAC-

filtrering (Figur 3-55). Fosfathalterna låg under analysens mätområde (<0,015 mg/L) vilket 

gör att de faktiska värdena bör tolkas med försiktighet. Under de första 5 månaderna av 

pilotförsöket var halterna sulfat i stort sett desamma före och efter ozonering och GAC-

filtrering men från oktober 2018 så ökade sulfathalterna från O3-in till O3-ut_pH vilket är 

relaterat till den pH-justering som gjordes med H2SO4 för att ha ett stabilt pH på 6,5 vid 

ozoneringen.  
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Figur 3-55 Nitrat (vänster), fosfat (mitten) och nitrat (höger) före (O3-in) och efter ozonering (O3-ut_pH) samt 

efter filtrering i pilotkolonnerna GAC1-5. 

3.8.3. Turbiditet 

Turbiditeten i inkommande vatten till ozonpiloten (sandfiltrat) var som medel 0,13 ± 0,12 

FNU med median på 0,10 FNU (Figur 3-56, vänster). Vid två tillfällen uppmättes värden nära 

0,80 FNU vilket kan bero på genombrott av turbiditet i något av de fullskaliga sandfiltren. Vid 

ozonering minskade turbiditeten till 0,10 ± 0,22 FNU (median 0,06 FNU) (Figur 3-56, 

vänster). Ozon kan leda till bildning av mikroflockar och används ibland som 

fällningsförhöjare och det är därför troligt att reduktionen i turbiditet är relaterat till detta.  Vid 

GAC-filtrering av det ozonerade vattnet påverkades inte turbiditeten vidare förutom i de tre 

fall hög turbiditet uppmättes i det ozonerade vattnet (0,45-1,73 FNU) då samtliga GAC-filtrat 

reducerade turbiditeten till ≤ 0,12 FNU (Figur 3-56, mitten). GAC5, som filtrerade sandfiltrat, 

producerade likvärdig kvalitet med avseende på turbiditet som de GAC-kolonner som matades 

med ozonerat sandfiltrat (Figur 3-56, höger).  

 

 
Figur 3-56 Turbiditet före och efter ozonering (vänster), i ozonerat vatten och efter GAC-filtrering av detta 

(mitten) samt i sandfiltrat (O3-in) och efter filtrering i GAC5 (höger). 

3.8.4. Metaller 

Ozonering kan leda till oxidation av järn (från löslig Fe2+ till Fe3+ som hydrolyseras till 

partikulär Fe(OH)3) och mangan (till partikulärt MnO2) vilket gör att metallerna kan tas bort i 

filtermedia. Man kan således vänta sig en minskning i lösta halter och motsvarande ökning i 
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totalhalt av de båda metallerna. Det har inte varit ett syfte att ta bort metaller med ozonering 

då halterna järn och mangan i sandfiltratet (Figur 3-57) har god marginal till gränsvärdena för 

dricksvatten (SLVFS2001:30) som är 0,100 mg/L för Fe och 0,050 mg/L för Mn men 

bedömdes ändå intressant att undersöka medan pilotförsöken ändå pågick. Halterna i råvattnet 

var signifikant högre (men ändå konstant under gränsvärdena för dricksvatten) (FeTOT = 0,047 

± 0,020 mg/L, Fediss = 0,013 ± 0,009 mg/L,  MnTOT = 0,017 ± 0,009 mg/L, Mndiss = 0,0016 ± 

0,009 mg/L) vilket innebär att fällningen har minskat koncentrationen av metaller som kan 

väntas då dessa är enkla att flocka. Ozoneringen påverkade inte totala eller lösta halter av Fe 

och Mn (Figur 3-57) och därför förväntades ingen borttagning i GAC-filter. 

 
Figur 3-57 Totalhalter (TOT) och koncentration löst mangan och järn (Mndiss och Fediss) före (O3-in) och efter 

(O3-ut_pH) ozonering och pH-justering. 

 

Vid GAC-filtrering uppmättes ingen minskning järn och mangan till följd av ozonering utan 

halterna var istället systematiskt högre (Figur 3-58 och Figur 3-59, vänster) vilket även gällde 

för GAC5 som matades med sandfiltrat utan ozonering (Figur 3-58 och Figur 3-59, höger). 

Det är oklart vad som orsakat ökningen i metallhalter vid GAC-filtrering men en möjlighet 

skulle kunna vara att järn och mangan kan finnas i GAC-materialet och släppa därifrån vid 

filtrering. Dock så borde halterna inte följa de i matarvattnet i ett sådant fall som de så tydligt 

gör. Då halterna är låga kan mätosäkerheten ha bidragit men det borde ha skapat slumpmässiga 

variationer och inte systematisk ökning för prov tagna efter GAC. Efter avstämning med labbet 

konstaterades att proverna alltid placeras i samma ordning vid analys och det är därför möjligt 

att kontaminering mellan prover kan ha skett vilket stöds av att GAC1 uppvisar lägst halter 

följd av GAC2, GAC3 och GAC4 vilket är samma ordning som de analyseras i. För att 

fastställa med större säkerhet varför halterna metaller ökade behöver mer ingående 

undersökningar göras. Det bedöms dock inte vara av stor vikt då halterna fortfarande är med 

god marginal under gränsvärdena för dricksvatten. 
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Figur 3-58 Halter löst och totalt järn (Fediss och FeTOT) i ozonerat matarvatten och efterföljande GAC-filtrering 

(vänster) samt i sandfiltrat (O3-in) utan ozonering och efterföljande GAC-filtrering (höger). 

 

 

 
Figur 3-59 Halter löst och total mangan (Mndiss och MnTOT) i ozonerat matarvatten och efterföljande GAC-

filtrering (vänster) samt i sandfiltrat (O3-in) utan ozonering och efterföljande GAC-filtrering (höger). 

3.8.5. Löst syre 

Under pilotförsökens gång lyftes frågan ifall halten löst syre ökar till följd av ozoneringen som 

består efter GAC-filtrering då detta kan tänkas påverka vissa material i ledningsnätet och 

därför påbörjades mätningar av parametern i februari 2019. Resultaten visar att halten löst syre 

i stort sett fördubblas vid ozonering och att även om halterna minskar vid GAC-filtrering 

(GAC1-4) så är de fortfarande högre jämfört med utan ozonering (Figur 3-60) och jämfört 

med det nuvarande dricksvattnet som produceras på Görvälnverket. 
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Figur 3-60 Halt löst syre i prover före och efter ozonering samt efterföljande GAC-filtrering. Dricksvatten från 

den fullskaliga produktionen på Görvälnverket är också inkluderad som jämförelse. 
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4. Sammanfattning  

4.1.1. Kemisk barriär 

 Nuvarande process i Görvälnverket påverkade inte summahalten av detekterade 

organiska spårämnen överlag, dock minskade halten av några enskilda ämnen 

systematiskt främst vid UV-desinfektion/tillsats av monokloramin (klindamycin, 

metoprolol, lamotrigin och tolyltriazol) 

 Ozonering minskade summahalten av spårämnen med ca 80 % 

o Halterna PFOS och PFNA (de enda detekterade PFAS-ämnena i råvattnet) 

påverkades inte av ozoneringen vilket var väntat då de är väldigt stabila ämnen 

med starka kol-fluor-bindningar 

o Oxidation hade en stor effekt på metoprolol, losartan, tramadol, venlafaxin, 

klindamycin, citalopram, mirtazapin, propanolol och irbesartan som inte 

detekterades alls efter ozonering och även på lidokain, sulisobenzon, ifosfamid 

och diazepam som endast uppmättes för ett provtagningstillfälle 

o Lamotrigin, DEET, oxazepam, bicalutamid och fluconazol uppmättes vid 

nästan samtliga provtagningar och minskade med i medeltal ca 40-65 % 

o Endast lamotrigin, PFOS, koffein och bikalutamid uppmättes i medelhalter ≥1 

ng/L 

 Utan ozonering så var det fler ämnen som detekterades efter GAC-filtrering, i högre 

halter och med tidigare genombrott, dock så var skillnaden mindre än väntat jämfört 

med kombinationen ozonering och GAC-filtrering och en signifikant 

adsorptionsförmåga kvarstod fortfarande efter 1,5 års drift (ca 36200 BV) 

 För ozonerat matarvatten så gav 20 minuters EBCT generellt 1-2 månaders senare 

genombrott än 12 minuters EBCT men vid färre filtrerade bäddvolymer. Man kan 

således inte anta att dubbelt så mycket GAC i ett fullskalefilter (ger dubbelt så lång 

uppehållstid vid samma ytbelastning) fördubblar tiden till genombrott, dock förbättras 

den något 

 Halterna PFOS och PFNA var lägst i GAC-filtrat från ozonerat matarvatten, dock inte 

tillräckligt för att ensamt motivera ett ozoneringssteg (för mer detaljer, se 

sammanfattning på s. 31) 

 Det från början mättade GAC3 (med GAC från Görvälnverkets kolfilter10) släppte 

ifrån sig betydligt högre halter spårämnen än vad som fanns i det ozonerade 

matarvattnet vilket kan relateras till att ämnen som binder in med fysisk sorption (vilket 

gäller för de flesta ämnen vid GAC-filtrering av vatten) kan desorbera om 

matarvattenhalterna minskar. Kolet i GAC3 hade innan pilotförsöket använts i 

Görvälnverkets fullskaleprocess och där matats med sandfiltrat men betydligt högre 

halter spårämnen än ozonerat sandfiltrat. I detta fall skedde signifikant desorption av 

tolyltriazol, koffein och karbamazepin från GAC3 
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4.1.2. Borttagning av NOM 

 Ozoneringen hade endast en väldigt liten effekt på DOC-koncentrationen, dock 

minskade UV-absorbansen med ca 40% och 50% respektive vid 20-24 minuters och 

43-46 minuters reaktionstid 

 Vid ozoneringen förändrades sammansättningen av det organiska materialet vilket 

resulterade i senare långsammare mättnad av GAC med avseende på NOM (8 månader 

jämfört med 5 månader vid 20 min EBCT), och en ungefärlig fördubbling av DOC-

reduktionen vid jämvikt (d.v.s. biologisk borttagning, BAC-filtrering) med 9-10% 

borttagning från ozonerat matarvatten och ca 5 % från sandfiltrat. 

 Kvantifiering av BDOC i ozonerat matarvatten överensstämmer väl med borttagningen 

av DOC vid 20 minuters BAC-filtrering vilket indikerar att all BDOC kan tas om hand. 

BAC-filtrering (20 minuters EBCT, 12 min. undersöktes ej) resulterade även i en 

minskning i återväxtpotential för bakterier (mätt med flödescytometri) jämfört med det 

ozonerade matarvattnet 

 Biologisk borttagning av NOM i BAC-filter sker endast för fraktionerna ”building 

blocks” och lågmolekylära humusämnen (enligt analys med metoden LC-OCD) 

 Ozon i kombination med GAC/BAC 

4.1.3. Biostabilitet 

 Vid ozonering flerdubblades halterna assimilerbart organiskt kol, främst oxalat-kol 

o GAC/BAC-filtrering kunde ta bort ca 50% av AOCoxalat 

o Oxalat-kol bildades även vid UV-desinfektion och/eller monokloraminering i 

Görvälnverket, dock i betydligt mindre utsträckning än vid ozonering 

 Halterna AOC var högre efter GAC/BAC-filtrering av ozonerat vatten jämfört med vid 

filtrering av sandfiltrat och dricksvatten från Görvälnverket men lägre jämfört med 

GAC-filtrat och dricksvatten från Vanhakaupunki VV i Finland där ozonering och 2-

stegsfiltrering används i fullskaleprocessen 

 Bakterier kunde tillväxa (vid inkubationsförsök) i ozonerat vatten och efter 

GAC/BAC-filtrering av detta även om filtreringen stabiliserade återväxten något 

o Halterna bakterier efter inkubation var ändå långt ifrån de som uppmättes i 

råvatten, sandfiltrat, GAC/-BAC-filtrering av sandfiltrat i pilotanläggningen 

samt dricksvatten från Görvälnverket 

4.1.4. Mikrobiologi 

 Ozonering minskade den totala bakteriehalten (mätt med flödescytometri) med 99,6 ± 

0,3 % eller 2,56 ± 0,33 log vilket är avsevärt mer än vid Görvälnverkets fullskaliga 

fällningsprocess som gav ca 63,9 ± 4,9 % minskning eller 0,45 ± 0,05 log under samma 

tidsperiod. Variationen i log-avskiljning visar att ozonering skapade en jämnare 

kvalitet i det behandlade vattnet jämfört med den kemiska fällingen. 

 Oxidation leder till synes till en minskning i andelen intakta celler vilket var väldigt 

tydligt vid ozonering och även skedde vid den fullskaliga UV-desinfektionen/tillsats 

av monokloramin 

 Ozonering är en vanligt använd inaktiverande mikrobiologisk barriär som är effektiv 

mot bakterier, virus och Giardia (lägst Ct för dessa grupper jämfört med klor, kloramin 
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och klordioxid, se SVU-rapport P112 om MBA). Ozon klarar (precis som klor, 

klordioxid och kloramin) inte av att effektivt inaktivera Cryptosporidium för vilket 

avskiljande barriärer eller UV-desinfektion krävs. Då syftet, när denna pilotstudie 

inleddes, främst var att undersöka funktionen hos ozon/GAC som kemisk barriär lades 

ingen större vikt på att utvärdera ozon som mikrobiologisk barriär. Om detta intresse 

har ökat så rekommenderas ytterligare ozoneringsförsök (GAC är inte nödvändigt för 

detta) eller litteraturstudier. 

4.1.5. Lukt och smak 

Borttagning av lukt- och smakstörande ämnen är en viktig funktion som kan uppfyllas av både 

ozon och GAC. Detta har dock inte kunnat utvärderas under pilotförsökets gång då inga sådana 

ämnen funnits i matarvattnet till pilotanläggningen. Under 80/90-talen förekom ämnen i 

Görvälnverkets råvatten som orsakade lukt- och smakstörningar vilket låg till grund för att 

komplettera den nuvarande fullskaleprocessen med GAC-filter. Då det, till min vetskap, inte 

är fastställt exakt vilka ämnen som orsakade dessa problem och man dessutom inte kunde 

utvärdera GAC-filtrens förmåga till att reducera dessa, då halterna minskade åtminstone till 

nivåer under lukt- och smakgränsen, så är det oklart om nuvarande process skulle kunna 

hantera en liknande situation. Ozon är väldigt effektivt mot lukt och smak och i det fall 

ozonering inkluderas i ett framtida vattenverk bör lukt och smak inte kunna utgöra något större 

problem. I det fall man enbart vill använda GAC eller BAC i en framtida process 

rekommenderas att åtminstone en litteraturstudie utförs för att uppskatta hur en sådan process 

bör driftas och vilka ämnen som kan hanteras, samt försöka förutse vilka typer av lukt- och 

smakstörande ämnen som kan tänkas förekomma i ett framtida klimat. Vill man undersöka 

lukt- och smakreduktion i labb- eller pilotskala finns det möjlighet att tillsätta sådana ämnen i 

matarvattnet (s.k. spikning). Klassiska lukt- och smakstörande ämnen såsom geosmin och 

MIB bör dock inte hanteras i livsmedelslokaler (d.v.s. pilothallen) då lukten lätt sprids och 

eventuellt kan kontaminera vatten i fullskaleprocessen som står i kontakt med luft (t.ex. i 

kolfilterhallen som ligger i anslutning till pilothallen). 

4.1.6. Övrigt arbete inom samma pilotprojekt 

 Slutrapport GV2030_PILOT försök 1B – ozon/GAC. Malin Ullberg, SLU 

 Ozonering och avancerade oxidationsprocesser och dess effekt på halter spårämnen 

samt bildning av biprodukter. Daniel Malnes, litteraturstudie 

 Provtagning utförd 5/11 för bioanalytiska tester på SLU inom Formas-projektet 

”Bioanalysis - the future for drinking water quality control of toxic hazards”. Maria 

Yu, SLU. Länk till projektet på N:\. Resultat saknas dock i skrivande stund. 

 

 Kvarvarande frågor och förslag på fortsatt arbete 

 

 Om GAC ska användas som adsorptionsfilter i fullskala – vilket/vilka ämnen ska styra 

regenereringsfrekvens? 

file:///N:/03%20Producera%20&%20distribuera%20vatten/03.03%20Utveckla%20processen/Utredningar/Projekt/Pågående%20projekt/Bioanalysis%20-%20the%20future%20for%20drinking%20water%20quality%20control%20of%20toxic%20hazards_FORMAS%20PoC
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o Kan man använda mer klassiska mått på adsorptionsplatser såsom jodtal? 

(Används av bl.a. South West Water för att följa upp när det är dags att 

regenerera) 

o Regenerera hela filter eller toppning? Toppning kan vara en effektiv metod för 

tillfälliga föroreningar (lukt- och smakhändelser, vid bräddning av 

avloppsvatten, algblomningar m.m.) 

 Regenerering 

o Olika metoder (kemisk, termisk) – skiljer sig regenereringseffektiviteten 

mellan olika metoder för olika ämnen/ämnesgrupper (t.ex. specifika 

spårämnen, olika typer av NOM) 

o När behöver man regenerera för att GAC ska bli ”som nytt” (undvika 

irreversibel fouling) 

o Vissa försök är planerade till våren 2020 

 Kemisk barriär – vad behöver tas bort? Vad är en hälsorisk? 

o Följ upp Formas-projektet ”Bioanalysis - the future for drinking water quality 

control of toxic hazards”, där en provtagning utförts (5/11 2019) för att mäta 

”nettoeffekt” av ozonering/GAC med bioanalytiska tester på modifierade 

humanceller 

 Vilka och hur mycket biprodukter kan bildas vid ozonering?  

o Litteraturstudie om biproduktsbildning från olika spårämnen utfördes under 

pilotprojektets gång men det finns mycket kvar att undersöka inom området 

o Bromat visade sig bildas stundtals under pilotförsöket och även om halterna i 

samtliga fall var under gränsvärdet på 10 μg/L bör man följa upp vilka faktorer 

som primärt bidrar till bromatbildningen. Det finns också fler strategier för att 

minska bromatbildning utöver sänkning av pH som användes i detta projekt 

som inkluderar ozondosering utspridd över fler punkter och dosering av 

väteperoxid i kombination med ozon. Dessa bör undersökas vidare. 

 UV-absorbans togs fortfarande bort i samtliga GAC-filter efter 1,5 års drift och i högre 

grad än DOC vilket inte var väntat då UV-absorberande NOM generellt inte är 

biotillgängligt och väntades tas bort endast via adsorption. Detta bör följas upp i den 

fortsatta provtagningen som är planerad att ske månadsvis på ett reducerat antal 

parametrar till dess att regenereringsförsök ska utföras våren 2020 

 Halten AOC och tillväxtpotentialen var högre efter ozonering och GAC-filtrering än 

utan ozonering och jämfört med dricksvatten från Görvälnverket, det totala antalet 

bakterier efter inkubation var dock betydligt lägre. Man bör studera vidare hur 

organiska substrat bidrar till tillväxt samt vilka typer av bakterier som tillväxer. 

o Kan det hjälpa att öka uppehållstid i GAC-filter? 

o Fler tillväxtexperiment – kvantifiera ”good guys” och ”bad guys”  

 

 

 

 

 

 
  



Norrvatten 71 (72) 

  
 

 

 Syntes  

F
ig

u
r 6

8
 S

a
m

m
a

n
fa

tta
n

d
e ö

verb
lick a

v h
u

r o
lika

 ko
m

b
in

a
tio

n
er a

v o
zo

n
 o

ch
 G

A
C

 p
restera

d
e i p

ilo
tfö

rsö
ken

 m
ed

 a
vseed

n
d

e p
å
 kem

isk 

b
a

rriä
r/b

o
rtta

g
n

in
g

 a
v o

rg
a

n
iska

 sp
å

rä
m

n
en

, b
a

kterier m
ä

tt m
ed

 flö
d

escyto
m

etri (F
C

), b
io

sta
b

ilitet so
m

 su
b

stra
tm

ä
n

g
d

 (A
O

C
 –

 a
ssim

ilerb
a

rt 

o
rg

a
n

iskt ko
l sa

m
t B

D
O

C
 –

 b
io

tillg
ä

n
g

lig
t o

rg
a

n
iskt ko

l) sa
m

t tillvä
xt a

v b
a

kterier u
n

d
er in

ku
b

a
tio

n
 o

ch
 N

O
M

-b
o

rtta
g

n
in

g
 (so

m
 lö

st o
rg

a
n

iskt ko
l 

(D
O

C
) o

ch
 U

V
-a

b
so

rb
a

n
s (U

V
A

). 



Norrvatten 72 (72) 

  
 

 

Referenser 

Chowdhury, Z., K.,  Summers, R., S., Westerhoff, G., P., Leto, B., J., Nowack, K., O., Corwin, C., J.,  

Passantino, L., B., Activated Carbon: Solutions for Improving Water Quality (2013), American Water 

Works Association 

 

Falås, P., Andersen, H., R., Ledin, A., la Cour Jansen, J. (2012) Occurrence and reduction of 

pharmaceuticals in the water phase at Swedish wastewater treatment plants. Water Science & 

Technology, 64:4, 783-791 

 

Gardoni, D., Vailati, A., Canziani, R. (2012) Decay of Ozone in Water: A Review. Ozone: Science & 

Engineering, 34:4, 233-242 

 

Jarvis, P.,  Parsons, S., A.,  Smith, R. (2007) Modeling Bromate Formation During Ozonation. Ozone: 

Science & Engineering, 29:6, 429-442 

 

Lavonen, E., Bodlund, I., Dahlberg, K., Eriksson, U., Andersson, A., Bertilsson, S., Frösegård, C., 

Franke, V., Golovko, O., Ahrens, L. (2018) Dricksvattenberedning med nya reningstekiner – en 

pilotstudie. SVU-rapport 2018-07 

 

Lundqvist, J., Andersson, A., Johannisson, A., Lavonen, E., Mandava, G., Kylin, H., Bastviken, D., 

Oskarsson, A. (2019) Innovative drinking water treatment techniques reduce the disinfection-induced 

oxidative stress and genotoxic activity. Water Research, 155, 182-192 

 

Prévost, M., Coallier, J., Mailly, J., Desjardins, R, Duchesbe, D. (1992) Comparison of biodegradable 

organic carbon (BOC) techniques for process control. Journal Water SRT – Aqua, 41: 3, 141-150 

 

Ramseier MK, von Gunten U, Freihofer P & Hammes F (2011). Kinetics of membrane damage to high 

(HNA) and low (LNA) nucleic acid bacterial clusters in drinking water by ozone, chlorine, chlorine 

dioxide, monochloramine, ferrate(VI), and permanganate. Water Research, 45, 1490-1500 

 

Rosenmai, A., K., Lundqvist, J., le Godec, T., Ohlsson, Å., Tröger, R., Hellman, B., Oskarsson, A. 

(2018) In vitro bioanalysis of drinking water from source to tap. Water Research, 139, 272-280 

 

Vieno, N. (2007) Occurence of Pharmaceuticals in Finnish Sewage Treatment Plants, Surface Waters, 

and Their Elimination in Drinking Water Processes, Diss., Tampere University of Technology 

 

Von Gunten, U. (2003) Ozonation of drinking water  - Part 1 Oxidation kinetics and product formation. 

Water Research, 37:7, 1443-67   

 

 

 

 


