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··rord 

På uppdrag av Byggforskningsrådet och SGI 
har undertecknad gjort en expose över miljö
geotekniska fältundersökningsmetoder. Syftet 
med rapporten är att presentera olika metoder, 
söka klarlägga vilka funktionskrav som kan 
ställas på metoderna och bedöma utvecklingen 
inom området. Rapporten är ingen handbok 
som anger hur en undersökning bör genomför
as. Planering av undersökningar, strategi och 
provtagningsmönster, handhavande av utrust
ningar m m behandlas därför inte. En annan 
viktig aspekt som inte tas upp är arbetsmiljöfrå
gor i samband med fältundersökningar. Dessa 
frågor behandlas i "Vägledning för miljöteknis
ka markundersökningar", SNV (1994). Denna 
rapport kan ses som ett komplement och en 
fördjupning till "Vägledningen". 

Betoningen på fältundersökningar innebär att 
laboratorieundersökningar, som normalt följer 
efter fältaktiviteterna, inte tas upp här. Fält- och 
laboratorieundersökningar hänger dock intimt 
samman. Om mycket avancerade och dyra 
kemiska analyser ska göras på laboratoriet, 
ställer det stora krav på att provtagning, pakete
ring, transport och lagring genomförs med stor 

noggrannhet och skicklighet. Det är resursslö
seri att föreskriva omfattande och dyra labora
torieanalyser om provet inte är representativt 
på grund av undermålig provtagning. 

Rapporten grundar sig på litteraturuppgifter, 
som i stor utsträckning härstammar från USA, 
samt på erfarenheter från SGI. 

Rapporten vänder sig till myndigheter, konsul
ter, forskare och tillverkare/försäljare av geo
teknisk och miljöteknisk utrustning som har 
intresse av att spåra föroreningar och/eller 
förhindra att de uppkommer i jord, berg och 
grundvatten. 

Ett tack riktas till Byggforskningsrådet och SGI 
vilka finansierat rapporten samt till kollegor 
som ställt sin tid och kunskap till förfogande. 
Ett speciellt tack till bibliotekarierna på SOis 
bibliotek vars kunskap och tjänstvillighet 
avsevärt underlättat arbetet med rapporten. 

Linköping juni 1993 

Per Lindmark 
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1. 
· IRledn,ing,··· 

Under det senaste decenniet har miljöproble
men med förorenade markområden uppmärk
sammats i större grad än tidigare. Dessa kan 
vara minst lika allvarliga som luft- och vatten
problemen med tanke på att det är marken som 
ger oss födan och en stor del av konsumtions
vattnet. Marken utgör "grunden" för all mänsk
lig aktivitet. 

Markföroreningar kan uppkomma på flera olika 
sätt: 

0 Deponering av avfall 

0 Spill från fordon, maskiner, industrier och 
anläggningar 

0 Läckage från åker- och skogsbruk 

0 Deposition av luftburna föroreningar 

För att skydda markmiljön från allvarliga 
skador kan en traditionell geoteknisk arbetsord
ning tillgripas enligt följande: Fält- och labo
ratorieundersökningar, analys och utvärdering 
samt åtgärdsförslag. Målen och metoderna vid 
miljöundersökningar är dock inte detsamma 
som vid geotekniska undersökningar. När det 
gäller fältundersökningar i miljögeotekniska 
sammanhang är till exempel kraven på renhet 
vid provtagning av jord och vatten mycket 
höga i jämförelse med geotekniska undersök
ningar. Vid miljögeotekniska undersökningar 

fokuseras naturligtvis även intresset till kemis
ka parametrar på ett helt annat sätt än vid 
geotekniska undersökningar. 

Miljögeotekniska undersökningar utförs för att 
ge underlag till beslut som förhindrar att miljö
påverkan uppstår, för att kartlägga förorenade 
områden, för att ge underlag för åtgärder och 
för att kontrollera vidtagna åtgärder. Miljögeo
tekniska fältundersökningar bör bl a utföras vid 
följande utredningar: 

0 Lokalisering och utformning av avfallsupp
lag, miljöstörande industrier, bensinstatio
ner, transportleder över känsliga områden 
mm. 

0 Uppföljning av påverkan från befintliga 
miljöstörande aktiviteter. Underlag för 
kontrollprogram. Övervakning. 

0 Kartläggning av förorenade markområden. 

0 Påverkan på konstruktioner (beständighet). 

0 Lokalisering och dimensionering av av-
loppsinfiltrationsanläggningar, grund
vattenbrunnar och energibrunnar. 

I TABELL 1.1 ges några exempel på aktiviteter 
i samband med miljögeotekniska undersök
ningar och när dessa är lämpliga. 
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Tabell 1.1. Miljögeotekniska fältundersökningar. 

Lokalisering 
Aktivitet av miljöstör

ande anlägg
ningar 

Bestämma jordlagerföljd och 1 
lagrens mäktighet 

Kartlägga utbredningen av avfall 3 
eller förorenad jord 

Mäta grundvattennivåer och 1 
portryck 

Mäta permeabilitet in situ 1 

Ta prov av jord och avfall 1 
för analys 

Ta grundvattenprov 1 

Ta markvattenprov 3 

Fältmätning av fysikaliska 3 
och kemiska parametrar 

Provtagning av jordgas 3 

1) Mycketlämplig undersökning 

2) Lämplig undersökning 

3) Lämpligheten avgörs från fall till fall 

Om geotekniska- och miljögeotekniska fältun
dersökningar jämförs finns det både likheter 
och olikheter. Vid geotekniska undersökningar 
är man främst intresserad av jordlagrens rums
liga fördelning och jordens hållfasthets- och 
deformationsegenskaper. I detta inkluderas 
portrycksfördelning och grundvattenstånd. I 
Sverige har intresset sedan gammalt inriktats 
på finkorniga jordarter, framförallt lera. De 
flesta utrustningar har därför utvecklats för 
undersökningar i lera. När det gäller den geo
hydrologiska delen av en geoteknisk undersök
ning är det framförallt grundvattennivån, 

Kartläggning Kontroll och * 
av förorening övervakning 

1 

1 

1 3 

2-3 3 

1 3 

1 1 

3 2-3 

1 2 

3 3 

-) Vanligtvis ej tillämpligt 

*) Vissa av aktiviteterna som ej utförs enligt 
nedanstående schema har i själva verket 
utförts i ett tidigare skede vid kartläggning 
eller lokalisering. 

portrycksfördelningen och den hydrauliska 
konduktiviteten i finjord som är intressant. 
Strömning och konduktivitet i sand och grus 
har mindre intresse, förutom när det gäller 
schakter och sponter. Arbetarskyddsfrågorna 
vid geotekniska fältundersökningar har framfö
rallt anknytning till vibrationer, förslitning och 
buller. 

Konventionella geotekniska undersökningar 
kan innnehålla följande moment: 

0 Geobildtolkning 
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□ Geofysiska mätningar 
□ Sondering 
□ Jordprovtagning 
□ Portrycksmätning 
□ In situ mätningar 
□ Kontroll och uppföljning 

Även miljögeotekniska undersökningar kan 
och bör innehålla dessa moment även om syftet 
och utrustningen kan vara annorlunda. Dessut
om ska en miljögeoteknisk undersökning 
kompletteras med: 

□ Provtagning av vatten (mark-, grund- eller 
ytvatten). 

□ Provtagning av jordgas (när detta är relevant). 

Likheterna mellan geotekniska- och miljögeo
tekniska undersökningar gör att det är mycket 
lämpligt att komplettera och utveckla den idag 
befintliga geotekniska utrustningen så att den 
även kan användas vid miljöundersökningar. 
Utnyttjandet av metoder speciellt anpassade för 
miljögeotekniska undersökningar är tämligen 
lågt i Sverige. Det beror dels på att det saknas 
kännedom om de olika teknikerna, men även 
på att myndigheternas krav på undersökningars 
kvalitet och omfattning inte är definierade. En 
vägledning för miljötekniska markundersök
ningar har nyligen kommit ut för att avhjälpa 
den bristen, SNV (1994). 

I Danmark och Norge finns motsvarande vägled
ningar, Miljöstyrelsen (1992) och SFT (1991). 

LITTERATUR 
SNV (1994): Vägledning för miljötekniska 

markundersökningar. SNV Rappot 4310 och 
4311. 

Miljöministeriet, Miljöstyrelsen (1992): Gene
rel branchevejledning for forurenede grunde. 
Vejledning fra Miljöstyrelsen nr 3. Köpen
hamn, Danmark. 

Statens forurensningstilsyn (1991): Veiledning 
for miljötekniske grunnundersökelser. SFT
veiledning Nr 91:01. Oslo, Norge. 
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2. 

2.1 SYFTE 
Syftet med traditionell geoteknisk sondering är 
att ge information om jordens lagerföljd och 
jordens relativa fasthet. I och med utvecklingen 
av spetstrycksondering och spets- portryck
sondering (CPT-sondering) under de senaste 
decennierna har syftet med sondering utvidgats 
till att även innefatta bestämningen av jordme
kaniska parametrar in situ. För miljögeoteknis
ka undersökningar är syftet främst att bestäm
ma jordlagerföljd, upptäcka nedgrävt avfall 
samt att indikera lämpliga platser för grund
vattenrör och provtagning. I framtiden kommer 
det miljögeotekniska syftet alltmer att inriktas 
på att detektera föroreningar i jord och grund
vatten på kemisk/fysikalisk väg med hjälp av 
kemiska sonder. 

2.2 FUNKTIONSKRAV 
Funktionskraven för miljögeotekniska sonde
ringar är att sonden ska kunna drivas ner i 
jorden/avfallet och ge tillförlitlig information 
angående stratigrafi och geokemi direkt på 
platsen. Kraven på neddrivning är högre än de 
som ställs på geotekniska sonderingar. Det 
beror på att jorden ofta består av grövre materi
al och fyllning vid miljöundersökningar än vid 
geotekniska undersökningar där intresset ofta 
knyts till finkorniga jordarter. Dagens borr
bandvagnar har en tryckkraft upp till ca 3 ton, 
vilket innebär att sonden inte kan tryckas ner i 
grövre material än silt-sand. Kraven på ned
pressningskraft gör att tyngre borrf ordon ofta 

,. 

krävs i miljösammanhang (alternativt kan 
borrbandvagnen förankras). Den krävande 
geokemiska miljön i marken (frätande och 
korrosiva ämnen) gör också att kraven på 
givare och övrig elektronik blir högre än vad de 
är för geoteknisk sondering. Kravet på stra
tigrafisk information innebär framförallt ett 
krav på att upptäcka genomsläppliga lager där 
föroreningstransport kan ske. Kraven på geoke
misk information kan variera från mycket 
översiktlig information av typen "förorenat/ 
icke förorenat" till bestämning av ämnen och 
halt. Kraven på givare är att de ger snabb 
respons, är reversibla och hållbara samt till
räckligt specifika för uppgiften. Kravet att 
informationen ska vara tillgänglig direkt på 
plats är viktig eftersom det styr fortsatt sonde
ring men även installation av grundvattenrör 
och jordprovtagning. 

2.3 MATERIAL OCH METODER 
Det finns flera exempel på utförda konventio
nella CPT-sonderingar i samband med under
sökningar av avf allsupplag och förorenade 
markområden. Dessa har utförts för att bestäm
ma stratigrafi och därmed dirigera provtagning 
av jord och grundvatten. CPT-sonden är idag 
oftast försedd med en portrycksgivare som 
registrerar det genererade portrycket vid sonde
ring. Sonden har ett filter och en portrycksgiva
re i konen, FIG. 2.3.1. Den trycks ner med en 
konstant hastighet, 20 mm/s, och portrycket 
mäts under neddrivningen. I täta material som 

8 



lera skapas ett porvattenövertryck vid konens 
penetration eftersom permeabiliteten inte 
tillåter att vattnet dräneras bort. I grova materi
al som sand dräneras vatten bort direkt och 
något övertryck uppstår ej. Det innebär att det 
registrerade portrycket är en direkt avspegling 
av de hydrogeologiska förhållandena. Tunna 
sandskikt på ca 3 cm, vilka kan ha stor betydel
se för föroreningstransporten, kan upptäckas 
med metoden. 

Figur 2.3.1. Sondspets för kombinerad spets
tryck-portrycksondering, CPT, 
Larsson och Mulabdic· (1991). 

Sonden kan drivas i lera, silt och sand om 
nedpressningskraften är tillräcklig. Med de 
borrbandvagnar som vanligtvis används i 
Sverige begränsas användningsområdet till lera 
och lös silt och sand. Om borrbandvagnen 
förankras i jorden eller hålls ner av t ex en 
grävskopa kan fastare silt och sand penetreras. 

Penetrationen i avfall varierar naturligtvis 
beroende på avfallets kornstorleksfördelning 
och packning. Sondering i kommunalt avfall 
och de flesta industriella avfall är sällan möj
ligt. Däremot kan det vara möjligt att sondera i 
mer homogena avfall som askor, fiberavfall, 
slam och vissa andra industriavfall. I puzzolana 
askor omöjliggörs penetrationen mycket snabbt 
i och med att de hårdnar. 

Vid användning av CPT, är det viktigt att 
notera att de genererade portrycken inverkar på 
såväl uppmätt spetstryck som mantelfriktion. 
Inverkan av vattentrycket på dessa bör kalibre
ras i speciella kalibreringskammare, Larsson 
och Mulabdic' (1991). 

Genom att stoppa sonderingen och låta por
trycket utjämnas kan den statiska portrycks
situationen klarläggas vilket har betydelse för 
att kunna bedöma strömningsriktning och 
därmed eventuell föroreningsspridning. 

Med dagens CPT-mätningar är det endast 
möjligt att överslagsmässigt bestämma permea
biliteten i jordmaterial som har en lägre perme
abilitet än ca 10-7 m/s. Det finns dock koner 
under utveckling för mätning av permeabilite
ten i sand, Applied Research ( 1991). Principen 
är att trycka ner konen till mätnivån, tillföra 
vatten under konstant tryck och mäta flödet ut 
ur konen. Permeabiliteten kan därefter beräk
nas. I jordar med K-värdet lägre än 10-6 m/s 
kan motsvarande utföras genom att trycka ner 
en BAT-spets (se kapitel 8). 

Principen för upptäckt av förorenad jord och 
grundvatten med kemiska/fysikaliska sonder är 
att det förorenade materialet uppvisar en ano
mali (skillnad) gentemot omgivande "rent" 
material, vanligen med avseende på någon av 
nedanstående parametrar: 

Elektrisk ledningsförmåga (inversen av 
resistivitet) 
pH 
Temperatur 

0 Fluorescens. 

Av dessa är det endast resistivitetsmätningar 
som används i någon större utsträckning. 
Fluorescens skiljer sig från övriga eftersom det 
är mer oprövat, mer komplicerat och dyrare. 

Den elektriska ledningsförmågan i jord beror 
av jordart, vatteninnehåll och av vattnets sam
mansättning. Eftersom jordarten beror på 
ledningsförmågan har resistivitetssonder ut
vecklats för att bestämma jordlagerföljden 
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innan miljöproblematik.en var aktuell. Inom 
malm- och vattenprospektering har resistivi
tetsmätningar en lång tradition både som 
ytmetod och som borrhålsloggningsmetod. 
Eftersom även vattnets sammansättning inver
kar på ledningsförmågan kan metoden använ
das för att detektera vatten vars ledningsförmå
ga kontrasterar mot omgivningen. Utvärdering
en av resultaten i detta sammanhang försvåras 
av att även jordens naturliga resisistivitet 
inverkar. Det innebär att en låg resistivitet kan 
innebära att vattnet är förorenat eller att jorden 
består av t ex lera. Om konen klarar av att mäta 
både resistivitet och de traditionella paramet
rarna spetsmotstånd, mantelfriktion och port
ryck kan både stratigrafi och föroreningssitua
tion bättre klarläggas. I en komplicerad jordla
gerföljd försvåras detektionen av föroreningar, 

~ ELECTRODES 

INSULATION 

ibland omöjliggörs den helt. Om bara resistivi
tet mäts måste jordlagerföljd klarläggas med 
annan sondering eller med provtagning. Meto
den är speciellt lämplig för att detektera jonrika 
vatten (hög ledningsförmåga) i sand. Även 
möjligheten att detektera fri olja ovanpå grund
vattenytan kan vara möjlig, eftersom oljans 
ledningsförmåga är mycket låg jämfört med 
grundvattnets. 

Resistivitetskonen, CPT-[EC], består av två 
eller fyra elektroder (metallband) placerade en 
bit ovanför spetsen, PIG. 2.3.2. Om mantelfrik
tion mäts sitter elektroderna en bit ovanför 
friktionshylsan. Avstånden mellan banden 
beror på hur stor del av jorden som man önskar 
mäta på. Avståndet 50-100 mm är vanligt 
förekommande. Ström skickas mellan de yttre 

.... ·. 
::.::i:;/
.::-~~://:
::.::!,::\ 

- INCLINOMETER 

- FRICTION SLEEVE 

PORE PRESSURE -
TRANSOUCER 

-- CONE TIP 

Figur 2.3.2. Resistivitetskon. CPTU-[EC], Hogentogler & Co (vänster) och Geocone Ltd (höger). 
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elektroderna och spänningsf allet mäts mellan 
de inre elektroderna. Resistiviteten (eller kon
duktiviteten) beräknas på samma sätt som för 
Wenner konfigurationen vid geofysisk resis
tivitetmätning på markytan. Kon med fyra 
elektroder rekommenderas jämfört med två, 
eftersom två-elektrodsmätning innebär att 
konduktansen och inte konduktiviteten mäts. 
Med tanke på att övergångsresistansen mellan 
jord och elektroder är kraftigt varierande i två
elektrodsmätningar finns det ingen garanti för 
att konduktiviteten i det aktuella jordlagret kan 
bestämmas, N0rgaard (1992). 

N0rgaard (1992) har använt resistivitetskonen 
för att detektera utsläpp av natriumklorid i 
grundvattnet från en saltfiskf abrik. Resultatet 
från en sondering framgår av FIG. 2.3.3. 

Resi.ativitet (Om),_, - . ····- . . . . -- - -- ---
·-· •-L-,-+ ·-- ->--

~ 

f--

H-l . ·-· - - l 

·- I
I- . -

-·I-
I.,__ ·-

..1-
'I /- cl 

-

- ~~ t 
-11. 

.!. j>--->--

'-:: 1-· 
·-I-·- 7· 
1--1-·~ --~.L~i -- ,-
I-. -· ! i_±t• 
,__ -

i 

Konduktivitet (mS/m) 

Figur 2.3.3. Konduktivitetssondering vid saltfisk
fabrik, N,ngaard (1992). 

Sambandet mellan de tjugo sonderingarna och 
innehållet av natrium och klorid var tydligt, se 
FIG. 2.3.4, och det var möjligt att upprätta 
regressionsekvationer mellan salthalt och 
konduktivitet. 

t
w 
t-

z 

... 
RESISTIVITET fClhn-c,l 

Figur 2.3.4. Samband mellan kloridkoncentration 
och konduktivitet, N0rgaard (1992). 

Cooper et al (1988) detekterade alkaliskt (högt 
pH) lakvatten från en lakvattenbassäng med 
hjälp av konduktivitetssondering med varieran
de framgång. Broug (1990) refererar till en 
undersökning med konduktivitetssondering för 
att studera förorenat vatten i och under ett 
upplag med pyrit. Metoden var till god hjälp 
vid utplaceringen av grundvattenrör. Horsnell 
(1988) utförde sonderingar med resistivitets
mätning vid en industriell avfallsdamm och 
fann föroreningar ner till ca 10 meter under 
markytan. 

Strutynsky et al (1992) använde CPT-[EC] för 
att detektera flygbränsle i marken vid två 
flygplatser. Projektet inleddes med en laborato
riestudie för att kalibrera resistivitetskonen mot 
blandningar av flygbränsle, grundvatten och 
sand från området. Det visade sig att kon
duktiviteten minskade när grundvattnet ersattes 
av flygbränsle, FIG. 2.3.5. Ett oljemättat sand
prov hade ungefär samma konduktivitet som ett 
torrt sandprov. Det innebar att det var omöjligt 
att skilja på torr sand eller oljemättad sand om 
inte också partrycket mäts. Eftersom konen, 
CPT-[EC], innehåller en portrycksgivare var 
det möjligt att detektera flyg bränsle som flyter 
på grundvattenytan eller som förekommer som 
diskreta områden i grundvattenzonen. Exempel 
på sonderingsresultat framgår av FIG. 2.3.6 och 
2.3.7. I FIG. 2.3.7 framgår det flytande olje
lagret av att konduktiviteten inte ökar när 
partrycket börjar öka. I FIG. 2.3.6 indikerar 
konduktiviteten att det är grundvatten som gör 
att partrycket ökar och inte olja. 
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Figur 2.3.5. Kalibreringskurva för blandningar av flygbränsle, grundvatten och sand, Strutynsky et al (1992). 
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Figur 2.3.6. Sondering med CPT-[EC] i område utan oljeförorening, Strutynsky et al (1992). 
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Figur 2.3.7. Sonde~~ng _med CPT-[EC] i område med flytande oljelager ovan grundvattenytan. Konduktivi
tetens oknmg med djupet indikerar att vattnets salthalt och densitet ökar med djupet 
Strutynsky (1992). 

Resultat från sonderingarna jämfördes med 
näraliggande grundvattenrör. Det visade sig att 
oljemäktigheten i rören var ca 25-50% större än 
oljemäktigheten som bestämts med CPT-
[EC] i jorden. Detta stämmer med erfarenheten 
att oljemäktigheten är större i rör än i omgivan
de jord beroende på jordens kapillära egenska
per. Figurer i artikeln indikerar att tjockleken 
hos den fria oljef asen som upptäcktes i jorden 
var ca 0, 12-0,76 m. Det visar att det är ett 
mycket stort utsläpp av flygbränsle som skett. I 
många fall är tjockleken i marken betydligt 
mindre vilket också väsentligt försvårar upp
täckten. Strutynsky et al (1992) anger att kost
naden för CPT-[EC]-sondering är mindre än 50 
% av kostnaden för motsvarande grundvatten
rörinstallation, se TABELL 2.3.1. Naturligtvis 
beror kostnaderna väldigt mycket på ambitio
nen med grundvattenrören. 

I Danmark har en "el-loggborrningsmetod" 
utvecklats, S0rensen (1988). Här sitter de fyra 
elektroderna som en integrerad del i en 4-tums 
augerborr (skruvborr). Elektroderna är pla
cerade i ett avsnitt av borren som är isolerad 
med plast mot borrstången som är av stål. Från 
elektroderna går kablar upp till ett mätinstru
ment. Mätningen av konduktiviteten/resistivite-

' 

ten sker samtidigt som borren avancerar ner 
genom jorden. 

Tabell 2.3.1. Jämförelse från USA mellan resistivi
tetssondering, CPT-[EC], och konven
tionell undersökning med grundvatten
rör, Strutynsky et al (1992). 

CPT-[EC] Grundvattenrör 

Punkter/dag 8-12 1-2 
Enhetskostnad 66 $/m 131 $/m 
Kostnad per $ 485 $1066 
punkt, 6 m djup, 
inkl datautvärdering 

Användningen har visat att det inte bara är den 
totala konduktiviteten (medelvärde över ett 
intervall) som ska användas vid den geologiska 
tolkningen utan även fluktuationerna av kon
duktiviteten. Det hart ex visat sig att fluktua
tionerna i lermorän är betydligt större än i sand 
och grus under grundvattenytan, se FIG. 2.3.8. 
Jämfört med CPT-[EC]-sondering kan man 
med denna metod borra sig ner i hårdare och 
grövre material. En nackdel är att ingen in
formation om spets- och mantelmotstånd samt 
portryck fås. 
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Moränlera Sand/grus under grundvattenytan 

5 10 15 20 25 30 ".350 
Djup under markytan (m) 

Figur 2.3.8. El-logg borrning i sand, grus och morän, Sörensen (1988). 

Conetec i Kanada, W oeller et al ( 1991), har 
utvecklat en CPT-kon med en modul för mät
ning av grundvattnets elektriska konduktivitet, 
ens ka "chemi-cone". Ovanför spetsen sitter en 
pump och ett intagsfilter för vatten. Vid mät
ning avbryts nedtryckningen av sonden och 
vatten sugs in i filtret till en mätkammare med 
volymen 30 ml. I mätkammare sitter en kon
duktivitetselektrod och ett termoelement. Efter 
mätningen reverseras pumpen och vattnet 
pumpas ut. 

Temperaturkoner, CPT-[T] innehåller ett 
termoelement för mätning av temperaturen. 
Den kan bl a användas för att detektera perma
frost, tjäle och värmeutsläpp i mark från energi
anläggningar. När det gäller miljögeoteknik 
kan CPT-[T] användas för att detektera förore
ningar som avger värme vid biologiska och 
kemiska reaktioner. Exempel på dett kan vara 
lakvatten från avfallsupplag som håller en 
högre temperatur än naturligt grundvatten. 
Resultaten från temperaturmätningar bör dock 
användas med urskiljning eftersom friktion
svärmen gör att temperaturen höjs kraftigt vid 
sondering i friktionsmaterial. 

Surhetsgraden (pH-värdet) i vatten och jord har 
stor betydelse för transport av metalljoner. 
Lakvattnet från sulfidmineralavfall är mycket 
surt och transporterar stora mängder tungme
taller. Med hjälp av pH-koner kan sådant vatten 
detekteras. Mätningen av pH i vatten är en 

enkel procedur med hjälp av konventionella 
glaselektroder. Att utföra motsvarande mät
ningar i jord är komplicerat eftersom glaselek
trodens hållbarhet är för låg. Utvecklingen av 
mikrochips för mätning av pH gör dock att det 
finns en utvecklingspotential i framtiden. 

Delft Geotechnics, Olie et al (1992), har ut
vecklat en sond, "chemoprobe", för mätning av 
pH, redoxpotential, elektrisk konduktivitet, 
temperatur och hydrostatiskt tryck, FIG. 2.3.9. 
Konen innehåller ett filter av rostfritt stål med 
porstorleken 40 µm. Bakom filtret finns en 
flödescell som rymmer 15 ml och som innehål
ler elektroderna och en tryckgivare. Ett smalt 
rör förenar flödescellen med en konduktivitets
och temperaturcell vilken i sin tur står i kontakt 
med markytan via en slang. Innan sonden 
trycks ner kalibreras pH och redoxelektroderna 
mot standardlösningar. Sonden trycks ner i 
jorden samtidigt som kvävgas trycks genom 
den. Vid undersökningsnivån reduceras gast
rycket och grundvatten rinner in i flödescellen. 
Vanligtvis uppnås jämvikt med elektroderna 
inom en minut. Efter mätningen ökas gastryck
et för att trycka ut vattnet. Cellerna rengörs 
sedan med avjonat vatten som tillförs genom 
en slang från markytan. Rengöringen avbryts 
då elektroderna indikerar att sonden är redo för 
en ny mätning. Fältförsök har visat att det kan 
vara svårt att få vatten att rinna in genom 
filtret. Orsakerna till det är inte helt klarlagt. 
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Figur 2.3.9. Chemoprobe, Olie et al (1992) 

Den, till dags dato, mest avancerade miljöko
nen är utvecklad av US Waterways Experiment 
Station i USA och bygger på fluorescens
teknik, Lurk et al (1991). Principen är att 
ämnen som belyses inte tar upp all energi utan 
återkastar en del energi i form av ljus med en 

specifik våglängd som beror av föroreningens 
sammansättning och en intensitet som beror av 
ämnets koncentration. Utrustningen består av 
en laser som skickar iväg ultraviolett strålning 
genom en fiberoptisk kabel ner till jorden via 
ett glasfönster i konen. Fluorescens uppstår om 
det finns petroleumföroreningar i jorden. Den 
fluorescerande signalen sänds via en annan 
fiberoptisk kabel tillbaka upp till kontrollenhe
ten där energin i vissa spektralband mäts, 
FIG. 2.3.10. Intensiteten kan sedan jämföras 
med kalibreringskurvor för aktuell jord och 
aktuell förorening. Utrustningen har använts 
för att detektera petroleumprodukter som diesel 
och flygbränsle inom militära områden. 

Utrustningen är installerad i en 20 tons truck 
med två rum. Ett rum innehåller borrutrustning 
med hydrauliskt neddrivningsok medan det 
andra rummet inrymmer mätutrustning, datorer 
och utrustning för direkt grafisk presentation. 
1991 fanns det en utrustning i USA (vid US 
Waterways Experiment Station). Ytterligare 2-
3 st planeras att byggas främst för att un
dersöka militära dumpningsplatser, Olsen 
(personlig kommunikation, 1991). 

- - - - OPTICJ(. SICWL PATH 

- El.ECTRONIC ~ PATH 

Figur 2.3.10. CPT-utrustning förfluorescensmätningar, US Waterways Experiment Station, Lurk et al (1991). 
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2.4 UTVECKLING 
Användningen av sondering, och då specifikt 
CPT-sondering, borde öka vid miljögeoteknis
ka undersökningar i sand och finkomigare 
jordarter. Bland annat därför att det är ett 
kostnadseffektivt sätt att dirigera grundvatten
rör och provtagning till områden där de ger 
mest information. Speciellt kombinationen 
CPT och resistivitetsmätning, CPT-[EC] är 
mycket lovande p g a dess höga informa
tionsvärde och relativa enkelhet. En mer avan
cerad teknik, ännu i demonstrationsstadiet, har 
presenterats av det italienska företaget ISMES, 
Falck et al (1992). Deras Envirocone-system är 
utrustad för avancerad geoteknisk och geoke
misk sondering och kan närmast liknas vid ett 
mobilt laboratorium, se FIG. 2.4.1 och 2.4.2. 
Förutom att de geotekniska CPT-parametrarna 
mäts tas också gas- och vattenprover vid di
skreta intervall. Gasprover tas i den omättade 
zonen med hjälp av vakuum och vattenprover 
tas under grundvattenytan med en specialan
passad membranpump. Vid vattenprovtag mäts 
kontinuerligt pH, redoxpotential, elektrisk 
konduktivitet, löst syre och temperatur. Upp
tagna gas- och vattenprover analyseras direkt 
på plats, med bland annat GC, HPLC, PID, 
fotometer mm, Piccoli och Benoit (1994). 

Utformningen av filter för provtagning har 
visat att det är svårt att konstruera filter som 
klarar de uppställda kraven. I dagsläget an
vänds keramiska filter eller filter av rostfritt 
stål, beroende på jordart. Mellan varje provtag
ningspunkt rengörs slangar och filter genom att 
vatten spolas genom systemet. Unikt för syste
met är att det är möjligt att ta jordprover för 
vidare analys på laboratorium. Vid aktuell 
provtagningsnivå stansas ett prov ut i en tunn
väggig provtagningshylsa, med innerdiametern 
4,5cm. 

Milanovich et al (1993) har utvecklat en fiber
optisk sensor, se kap 7 för beskrivning av 
sensorn, för analys av trikloretylen och kloro
form i jordgas in situ. Sensorn har en detek
tionsgräns som är lägre än 5 ppb. Den kemiska 
reaktionen i sensorn är inte reversibel. Det 
innebär att ny reagens måste tillföras vid varje 

mätning vilket görs med hjälp av en reagens
fylld spruta som tillför kemikalien till sensorn 
samtidigt som förbrukad reagens samlas upp i 
en annan spruta. Sprutan rymmer reagens för 
flera mätningar. Sensorn har installerats i en 
CPT-kon med längden 495 mm och ytterdia
metern 44,5 mm, FIG. 2.4.3. 

Vid sondering trycks CPT-konen ner till önskat 
mätdjup och dras därefter upp ca 15 cm vilket 
innebär att en offerspets lämnas kvar i jorden 
och sensorn får kontakt med omgivande jord. 
Jordgasens innehåll av klorerade ämnen reage
rar med sensorn och bildar en produkt som 
absorberar synligt ljus. Koncentrationen av t ex 
trikloretylen i jordgasen är proportionellt mot 
absorbansen av synligt ljus i den bildade pro
dukten. Ljuset produceras av en lampa och 
transporteras via en 60 m lång fiberoptisk kabel 
ner till sensorn. Konen har provats vid Savan
nah River Site i USA med gott resultat. Förde
len med konen/sensorn är att man mycket 
snabbt kan utföra mätningar på stora djup, 
>30 m, med låg detektionsgräns och god repe
terbarhet. En nackdel är att systemet med 
offerspets innebär att man bara kan mäta på en 
nivå per sondering. Andra nackdelar är att 
ingen annan geoteknisk eller kemisk informa
tion än koncentrationen av trikloretylen fås ut 
av sonderingen. 

I takt med den snabba utvecklingen av robusta 
givare, bl a jonspecifika chips, kommer nya 
koner att lanseras på marknaden. Dessa kom
mer att utgöra ett välkommet komplement till 
jord- och vattenprovtagning. Man måste vara 
medveten om att det krävs noggrann kalibre
ring för varje plats för att föroreningar ska 
kunna upptäckas. Utan platsspecifik kalibrering 
kan resultaten bli missvisande. 

I fasta jordar är det inte möjligt att CPT-sonde
ra. Alternativ är då att använda robusta metoder 
som man kan slå ner men som inte ger samma 
upplösning som CPT-sondering. Exempel på 
det är hejarsondering eller jord-bergsondering. 
Någon slagsonderingsmetod som utrustats med 
resitivitetselektroder eller annan kemisk sensor 
är inte känd av författaren. 
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Figur 2.4.3. CPT-kon med inbyggd sensor för 
mätning av trikloretylen och kloroform, 
Milanovich et al (1993). 
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3. 

3.1 SYFTE 
Syftet är att ta representativa prover av jord och 
avfall för fysikalisk, kemisk eller biologisk 
analys samt att lagra dessa så att inte intressan
ta parametrar förändras före analys. 

3.2 FUNKTIONSKRAV 
De funktionskrav som kan ställas på provtag
ningsmetoderna är att de ska ge prover i till
räcklig mängd från känd nivå som representerar 
det provtagna jordmaterialet/avfallet med 
avseende på aktuella parametrar (eller att 
avvikelsen från det eftersökta värdet är accepta
belt). Krav måste också ställas på provförvar
ingen så att jordproven inte förändras kemiskt 
eller biologiskt från det att provet tas tills 
analys görs. Speciellt viktigt är detta för prov 
innehållande lättflyktiga kolväten. 

Ovanstående innebär exempelvis att val av 
metod anpassas till om de aktuella analyspara
metrarna är tungmetaller eller lättflyktiga 
kolväten, eller om provtagningen görs vid en 
översiktlig undersökning eller vid en detaljun
dersökning. 

3.3 MATERIAL OCH METODER 
En utförlig beskrivning av provtagning i föro
renad jord och avfall ges i Lindmark (1992). 
V al av provtagningsmetod beror på syftet med 
undersökningen. I det översiktliga skedet är 
man bara intresserad av att konstatera om 
området är förorenat eller inte. Det innebär att 

man inte primärt anstränger sig för att bestäm
ma föroreningens utbredning i plan och djup. 
Exakt nivåbestämda prov är till exempel inte 
alltid nödvändigt, vilket det är vid detaljunder
sökningen. Vid valet av provtagningsmetod bör 
man välja en metod som klarar av att ta prover 
i det aktuella jordmaterialet till önskat djup. 
Dessutom bör metoden säkerställa att upptagna 
prov är så kemiskt intakta som möjligt. Vid 
provtagning är det viktigt att tänka på följande: 

- Minimera överföring av förorening mellan 
provtagningsnivåer och mellan provtag
ningshål (krysskontaminering) 

- Undvik spill av smörjmedel, hydraulolja och 
drivmedel 

- Vidtag kvalitetssäkrade åtgärder (helst 
kolvborr, förvaring i täta glasflaskor mm) 
vid provtagning av material innehållande 
lättflyktiga kolväten 

Krysskontaminering mellan provtagningshål 
kan lätt undvikas om provtagaren rengörs 
mellan varje provtagningshål. Krysskontamine
ringen mellan olika provtagningsnivåer i sam
ma hål är dock svårare att komma tillrätta med. 
Det är nästan omöjligt att förhindra att inte jord 
faller ner från en högre nivå till en lägre i ett 
öppet borrhål. Den bästa garantin för att inte 
jord ska föras mellan olika nivåer är att använ
da foderrör vid borrningen och tömma det till 
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den nya provtagningsnivån. Forderröret trycks 
ner samtidigt som borrverktyget drivs ner i 
jorden. Jordprov tas ut framför foderröret. 
Nackdelen med foderröret är att det kräver en 
större arbetsinsats än vad ofodrad borrning gör. 
I lera kan det vara möjligt att ta prover av hög 
kvalitet utan foderrör. Dels kan borrhålet stå 
öppet utan att falla igen p g a kohesionen och 
dels använder man slutna provtagare som kan 
tryckas igenom jord som fallit ner innan prov 
tas. 

Alla borrfordon innehåller olja av olika slag. 
Naturligtvis kan ett borrhål helt ödeläggas om 
olja läcker från borrfordonet. Noggrann borrhy
gien är med andra ord nödvändig för att garan
tera ett bra resultat. 

Provtagning av lättflyktiga kolväten (VOC) är 
troligen den största utmaningen vid jordprov
tagning. Problemet vid provtagningen är att 
VOC lätt avgår till luften antingen vid prov
tagning eller vid transport och lagring. Vid 
provtagningen fås bäst kvalitet om kolvprovta
gare används. Här trycks jorden in utan att 
störas i en provhylsa som kan förslutas direkt 
när den tas ur provtagaren. Provtagning med 
andra provtagare som t ex skruvborr innebär att 
jordens exponering mot luften blir betydligt 
större och risken att förlora VOC blir större. 

Lagring av prov som innehåller VOC är kritisk. 
Sammanfattningsvis kan man säga att provet ska 
förvaras enligt nedanstående regler: 

0 I diffusionstäta behållare av glas med tät
ning i locket 

0 Behållaren ska vara fylld med så mycket 
jord som möjligt för att förhindra att VOC 
avgår till luftvolymen i burken 

0 Kallt och mörkt 

0 Öppna burkarna så sällan som möjligt 
eftersom VOC avgår varje gång 

0 Tillsätt extraktionsmedel så snart som 
möjligt 

0 Analysera så snart som möjligt 

De vanligast förekommande provtagningsmeto-

derna i Sverige idag är: 

0 Provgropsgrävning med grävare eller spade 
(stört prov) 

0 Skruvborr och spadborr (stört respektive 
omrört prov) 

0 Kannborr (stört prov) 
0 Provtagningsspets (stört prov) 
0 Kolvborr (ostört prov) 

Metoderna har olika användningsområden och 
för- och nackdelar, Lindmark (1992). Det 
tekniska problemet är framförallt att ta ostörda 
prover i grov jord, speciellt under grundvat
tenytan. Kraven på provtagningskvaliteten 
varierar dock och det är sällsynt att krav ställs 
på ostörd provtagning av sand under grund
vattenytan. Ostörda prover är en fördel framfö
rallt vid VOC-provtagning och om fysikaliska 
försök som permeabilitet eller porositet ska 
utföras. Vid ostörd provtagning används kolv
borr, vilken är stängd vid neddrivningen och 
därmed förhindrar att jord förorenar provtaga
ren före utstansning av provet. I USA och 
Kanada har det skett ett utvecklingsarbete vid 
universitet och forskningsinstitutioner under de 
senaste 10 åren i syfte att ta fram metoder som 
tar bättre prover av framförallt sand. Vissa av 
dessa metoder är idag kommersiellt gångbara 
medan andra fortfarande är på utvecklings
stadiet. 

Svårigheterna med provtagning i sand är flera, 
dels är det problem med att trycka ner provta
garen och dels är det problematiskt att behålla 
provet intakt vid upptagningen. Det beror på att 
gravitationen och det undertryck som bildas när 
provtagaren dras upp ur jorden är större än den 
friktion som utbildas mellan sanden och prov
tagaren samt det eventuella undertryck som 
bildas ovan provet. Utvecklingsarbetet har 
drivits efter tre linjer: 

1. kolv och vajer 
2. slutare 
3. frysning 

Utvecklingslinje ett, Munch och Killey (1985), 
Zapico et al (1987) och Starr och Ingleton 
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(1992), innebär att upptagningen av prov 
underlättas genom att en kolv på ovansidan av 
provet skapar ett undertryck och att provtaga
ren dras upp i en vajer istället för med borr
stänger. Fördelarna med vajer är att provet 
snabbt kan tas upp och att man slipper skruva 
av borrstänger med jämna intervall vilket kan 
skapa vibrationer så att prov tappas. Provtag
ningen görs i förborrade hål med foderrör 
företrädesvis genom en ihålig augerborr, 
Munch och Killey (1985) och Zapico et al 
(1987), eller utan förborrning, Starr och Ingel
ton (1992). Om augerborr används borrar man 
först ner till provtagningsnivån. Därefter sänks 
provtagaren ner och kolven fixeras med hjälp 
av vajern som löper upp till markytan. Provet 
stansas ut och borrstängerna skruvas av. Prov
tagaren dras upp med vajern. Under hela pro
ceduren är hålet fyllt med borrvätska för att 
förhindra jord från att flyta in i borrhålet och 
för att kvarhålla provet i provtagaren. Provet är 
1,5 m långt och 50 mm i diameter. En större 
variant med diametern 127 mm finns också, 
Zapico et al (1987). Även grus kan provtas om 
det är inbäddat i sand. En nackdel med meto
derna är att borrvätska används eftersom det 
kan inverka på kemiska egenskaper i jorden. 

Med en metod kallad DPPS, Starr och Ingleton 
(1992), kan prov tas utan foderrör och borrvät
ska. Här drivs en provtagare ner med en slag
borrmaskin till önskat djup. Vid provtag
ningsnivån fixeras kolven med en vajer och 
prov stansas ut genom att slå ner provhylsan 
förbi kolven. Prov tas upp med hjälp av vajern. 
Med denna teknik faller jord in i hålet eftersom 
det inte finns några foderrör. När prov ska tas 
slås provtagaren igenom den nedfallna jorden 
ner till provtagningsnivån. Prov kan tas av lera, 
silt och sand ner till ungefär 6-9 meters djup. 

Utvecklingslinje två representeras av Mc Elwee 
et al ( 1991). Här har de tidigare refererade 
provtagarna modifierats med två olika typer av 
slutare för provtagning genom ihålig augerborr. 
Den första typen innebär att stålfjädrar sluter 
till om provet vid uppdragningen. Principen 
bygger på att friktionen mellan jorden och 
provtagarens rörliga yttre del är så stor att den 
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HAROENEO ORIVE PISTON WITH RUBBER 
SHOE WASHERS 8 BRASS 

SPACERS 

Figur 3.3.1. Kolvprovtagare med vajer, Waterloo 
piston sampler (Mc Elwee et al (1991)). 

hålls fast medan den inre delen dras uppåt och 
därmed utlöser stålfjädrarna. Det har visat sig 
att friktionen kan bli för liten med misslyckad 
provtagning som följd. Den andra typen har en 
gummipacker (uppblåsbar gummihud) placerad 
längst fram i provtagaren, FIG. 3.3.2. Efter att 
prov stansats ut blåses gummipackern upp med 
hjälp av kvävgas via en slang från markytan. 
Detta gör att provet hålls kvar vid upptagning
en, vilken sker med vajer. Vid provtagningen 
fylls borrhålet med vatten, men mud (bentonit
suspension) behövs ej. 

Ett annat exempel på provtagare med slutare är 
en "twistsampler" från det japanska företaget 
Oyo. Den kan ta prover med en längd av 7 5 cm 
i framförallt sand under grundvattenytan. Vid 
utstansning av provet rullas ett gummimem
bran ut och omsluter provet. Innan provtagaren 
dras upp roteras den vilket leder till att gummi
membranet "twistas" och tätar provtagnings
spetsens mynning. Det resulterar i att provet 
inte rinner ut vid uppdragningen. Provtagaren 
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Figur 3.3.2. Provtagare med uppblåsbar packer 
(slutare), McElwee et al (1991). 

lämpar sig inte för hårda jordarter där gummi
membranet inte kan sluta sig. 

Försök att ta upp prover av sand genom att 
frysa fast jorden på provtagaren har gjorts av 
Konrad (1990) och Durnford et al (1991). I 
syfte att ta upp ostörda prover för att analysera 
innehållet av icke-blandbara vätskor som är 
lättare än vatten konstruerades en rörprovta
gare, Durnford et al (1991). Provtagaren saknar 
kolv och ger prover med längden 60 cm och 
diametern 32 mm. Längst fram i provtagaren 

finns det en gasexpansionskammare som är 
förbunden med en koldioxidflaska på markytan 
via en tunn slang. 

Provtagningsmetodiken är följande: ett hål 
borras upp (med eller utan foderrör), provtaga
ren förs ner till botten och prov stansas ut, 
koldioxiden släpps på och provets nedre del 
fryses, provtagaren dras upp. Tiden det tar att 
frysa prov beror av jorden och kylmediet. I det 
refererade fallet tog det fem till sex minuter att 
frysa sanden. Resultaten visade att porvätskan i 
jorden återvanns utan något läckage. 

Syftet med att ta upp ostörda sandprover är i 
allmänhet att mäta fysikaliska storheter som 
permeabilitet eller porositet, att återvinna all 
porvätska (tex för att bestämma innehållet av 
olja) eller att återvinna all porgas. I de flesta 
fall behöver dock inte proven vara ostörda om 
man är intresserad av oorganiska ämnen utan 
man är fullt nöjd med att överhuvudtaget får 
upp prov om jorden utgörs av lös sand. 

3.4 UTVECKLING 
Även i framtiden kommer de traditionella 
geotekniska provtagningsmetoderna att klart 
dominera även i miljösammanhang. Skruvborr
ning är t ex en oöverträffad metod i all sin 
enkelhet för översiktliga undersökningar ovan 
grundvattenytan. 

I jämförelse med geotekniska undersökningar 
är intresset för att kunna ta representativa prov 
av grova jordar (morän, sand, fyllning) betyd
ligt större i miljögeotekniska sammanhang. Här 
finns det en potential för utveckling av provtag
ningsmetoder. I samband med det krävs också 
borrfordon med stor tryckkraft och stort vrid
moment. Med den vanligaste typen av borr
bandvagn som finns idag är det i många fall 
nödvändigt att förankra sig i marken för att få 
tillräckligt mothåll. Provtagning i och genom 
fyllning och sand kräver "muskler", någon 
genväg gives ej. 

För att öka kvaliten vid detaljundersökningar 
kommer foderrör att behöva användas i ökad 
utsträckning för att förhindra krysskontamine-
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ring. Utvecklingen går också mot att använda 
ostörd provtagning i större utsträckning där det 
är möjligt. Speciellt vid provtagning av lätt
flyktiga kolväten. Att kunna ta långa, flera 
meter, sammanhängande ostörda prover är en 
stor fördel vid heterogena områden. Dessa prov 
ger en unik representativitet av jordens sam
mansättning vilket kan vara enda möjligheten 
att upptäcka tunna skikt med betydelse för 
vattentransport. En sådan provtagare är folie
kärnborren, Bergdahl (1984) och "Begemann
provtagaren", Loxham (1986). 
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4. 
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4.1 SYFTE 
Syftet är att ta vattenprov för fysikalisk, kemisk 
eller biologisk analys i den omättade zonen 
som är så representativ för provtagningspunk
ten som möjligt vid den aktuella tidpunkten 
eller över ett tidsintervall. I många fall formu
leras syftet blygsammare än ovan eftersom det 
är svårt att avgöra vad det provtagna vattnet 
egentligen representerar. Alternativt är syftet 
att upptäcka relativa förändringar i det provtag
na vattnet vid olika tidpunkter. I detta fall har 
provtagningen som syfte att ge en "tidig var
ning", indikera när något är på tok. Metoden 
lämpar sig bäst som en övervaknings- och 
kontrollmetod. Det kan innebära att övervaka 
att en lakvattendamm eller soptipp inte läcker 
föroreningar ner till grundvattnet, att en sane
ringsåtgärd, som kompostering eller markbädd, 
fungerar tillfredsställande eller att kontrollera 
att näringsämnen och bekämpningsmedel inte 
lakar ut från jordbruksmark. 

Det är viktigt att tänka igenom syftet med 
provtagningen i den omättade zonen och inse 
att tolkningen av resultaten kräver god kunskap 
om områdets geologiska uppbyggnad och om 
strömning i den omättade zonen. Med tanke på 
att den omättade zonen behandlas förhållan
devis perifert på högskolor och universitet samt 
att metoderna använts mycket sparsamt i 
Sverige kan det senare kravet vara svårt att 
uppfylla i många fall. I de flesta fall bör analys
data tolkas kvalitativt och inte kvantitativt. 

4.2 FUNKTIONSKRAV 
De funktionskrav som kan ställas på provtag
ningen gäller provets representativitet, möjlig
heterna att ta vatten vid rådande porvattenun
dertryck och djup, mängden vatten som kan 
provtas, funktionen i kallt klimat och det 
praktiska handhavandet vid installation och 
provtagning. 

4.3 MATERIAL OCH METODER 
När metod ska väljas är det viktigt att försöka 
svara på frågan vad det upptagna vattenprovet 
egentligen representerar eller vad man vill att 
det ska representera. Svårigheten att svara på 
frågan beror på att jorden består av en mängd 
olika porer med varierande storlek och med 
varierande kontinuitet. I dessa porer hålls 
vattnet olika hårt. Ju mindre por desto hårdare 
sitter vattnet fast. Vattnets kemiska samman
sättning varierar också mellan porerna. Speci
ellt stor är skillnaden i vattenkvalite mellan 
sprickor, där vattnet strömmar fram med hög 
hastighet vid regn och snösmältning, och 
mikroporer där vattnet knappast alls rör sig. 
Med dagens provtagningsmetoder tas vanligt
vis vattenprover från jordens medelstora porer, 
ca 10-1000 µm. Om större provtagningsfilter 
(längre, bredare) används ökar chansen att även 
komma åt vatten i sprickor (ska makroporer). 

I princip finns det två metoder för provtagning 
av porvatten, in situ och ex situ. Provtagning in 
situ innebär att vattnet tas direkt på plats i 
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jorden. Provtagning ex situ innebär att ett prov 
av jorden tas och att vattnet pressas/sugs/ 
centrifugeras eller lakas ur provet på labora
toriet. In situ provtagning har flera fördelar 
jämfört med jordprovtagning. Dels kan prov tas 
flera gånger i samma punkt vid olika tillfällen 
och dels är det vatten som provtas mer repre
sentativt för det vatten som rör sig i den omät
tade zonen än det vatten som extraheras från 
jordprover. Vid extraktion från jordprover 
avgår ämnen som under naturliga förhållanden 
inte skulle lösgöra sig från mineralytorna. 
Endast in situ provtagning behandlas här. 

Det är inte möjligt att installera ett öppet rör 
eller kärl i den omättade zonen och ta prov av 
vatten som rinner dit. Det beror på att vattnet i 
den omättade zonen hålls kvar av ett under
tryck orsakat av de kapillära krafterna i porerna 
mellan mineralpartiklarna. Kommer det något 
vatten till röret eller koppen är det vatten som 
rinner fram i större sprickor i jorden, vilka kan 
vara vattenmättade vid kraftiga regn. För att 
övervinna de kapillära krafterna måste ett 
undertryck ( ett sug) tillföras. Men även om vi 
för ner en slang i röret och suger kommer vi 
inte att få något vatten. Däremot får vi luft från 
jordens omättade porer. För att kunna få vatten 
måste man, förutom undertryck, även ha ett 
filter med mycket små poröppningar i anslut
ning till röret. Nu får jordens porer och filtret 
intim kontakt, vilket gör att vatten binder till 
filtrets porer utan att avlägsnas om inte tryck
skillnaden mellan filtrets insida och utsida når 
ett kritiskt värde, det s k luftinträngningstryck
et. Om trycket är lägre än luftinträngnings
trycket kan inte luft transporteras genom filtret 
medan däremot vatten kan transporteras fritt 
genom filtret. 

Den just beskrivna utrustningen kallas mark
vattenprovtagare ( eller undertryckslysimeter) 
och består av ett plaströr med ett filter i botten 
och en slang genom rörets överyta för att skapa 
ett undertryck. Skillnader i utformning av 
markvattenprovtagare beror på vid vilket djup 
prov ska tas och vilka ämnen som ska provtas. 
Filtren kan vara konstruerade av flera olika 
typer av material bl a keramik, teflon (PTFE), 

glas, nylon m m. Filter väljs med hänsyn till 
porstorlek och kemisk resistens. Vanligast är 
keramik och därefter teflon. Det finns tre typer 
av provtagare på marknaden med keramik eller 
teflonfilter: 
0 V akum-provtagare 
0 Tryck/vakum-provtagare 
0 Högtryck/vakum-provtagare 

Vakum-provtagare, FIG. 4.3.1, är den enklaste 
typen och består av ett ett plaströr med ett filter 
i ena änden och en gummikork eller tätt lock i 
den andra. Genom korken installeras en sug
slang och genom att skapa ett vakum med en 
handpump strömmar vatten in genom filtret 
och via slangen upp till provtagningsflaskan. 
Eftersom det inte går att suga vatten högre än 
ca 6-7 meter är också användningsområdet 
begränsat till detta djup. 

SUCTION LINE 

i 

STOPPER ~ 

BODY TUBE 

POROUS 
CUP 

Figur 4.3.1. Vakuum-provtagare, ASTM (1992) 

Tryck/vakum-provtagaren, FIG. 4.3.2, har 
konstruerats för att prov ska kunna tas på större 
djup än 7 meter. Här finns två slangar en sug/ 
tryckslang och en provtagningsslang. Vid höga 
tryck finns det risk att vatten trycks tillbaka till 
jorden via filtret och att filtret skadas av tryck-
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Figur 4.3.2. Tryck/vakuum-provtagare, ASTM (1992). 

et. Användningsområdet är därför begränsat till 
ca 15 meter. 

Högtryck/vakum-provtagarens funktion är 
densamma som tryck/vakum-provtagaren. 
Skillnaden är att högtryck/vakum-provtagaren, 
PIG. 4.3.3, består av två kammare förenade 
med ett rör med en ventil. Även provtagnings
slangen innehåller en ventil. När provet trycks 
upp är den nedre ventilen stängd vilket förhin
drar att vatten trycks ut eller att filtret skadas. 
Provtagaren har använts ner till 90 meters djup, 
SoilMoisture (1980). 

En annan typ av provtagningssystem är prov
tagningsspets, typ BAT, Torstensson och 
Petsonk (1988). Den består av tre komponen
ter: en filterspets fastskruvad till stålrör, en 
dubbelsidig kanyl och ett provrör. Komponen
ter och funktion framgår av FIG. 4.3.4. Provrö
ret evakueras före provtagning och stoppas in i 
en aluminiumbehållare med den dubbelsidiga 
kanalen i fronten. Behållaren sänks ner till 
spetsen. När spetsen nås penetrerar den dubbel
sidiga kanylen dels ett plastmembran i provrö
ret och dels ett membran i filterspetsen. Det 
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Figur 4.3.3. Högtryck/vakuum-provtagare, ASTM 
(1992). 

innebär att vattnet i och utanför filterspetsen nu 
får kommunikation med provröret via kanylen 
och provröret fylls med vatten. Därefter tas 
provröret upp. Användningsområdet är inte 
begränsat i djupled. En fördel med systemet är 
att vattnet uppsamlas i ett hermetiskt tillslutet 
provrör vilket innebär att det inte finns någon 
risk att lättflyktiga kolväten ska avgå. Med 
detta system kan portrycket också mätas vilket 
inte kan göras med markvattenprovtagarna. 

Om jorden är lös och stenfri kan det vara 
möjligt att trycka ner provtagare utan att borra 
upp ett hål. Teflonfilter har högre hållfasthet än 
keramiska filter, vilka måste installeras med 
försiktighet, ASTM (1992). Det är av yttersta 
vikt att filtret får god kontakt med jorden. Om 
det bildas en glipa mellan filter och jord kan 
prov inte tas. Eftersom markvattenprovtagarna 
är relativt känsliga är det vanligast att borra ett 
hål, hälla ner en blöt sandslurry och trycka ner 
filtret i slurryn. Därefter återfylls med den 
naturliga jorden och slutligen tätas borrhålet 
med bentonit för att förhindra att ytvatten letar 
sig ner utefter plaströret. 
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Figur 4.3.4. BAT-systemet, Torstensson och 
Petsonk (1988). 

Några saker som måste tänkas igenom före val 
av markvattenprovtagare är: 

0 Filtrets luftinträngningstryck 
0 Provtagarens förmåga att hålla vakum 
0 Igensättning av filtret 
0 Adsorption av ämnen 
0 Utlakning av ämnen 
0 Avgång av lättflyktiga ämnen (VOC) 
0 Provtagning av opolära produkter 

Kravet på luftinträngningstrycket är en funk
tion av hur stort undertryck man önskar appli
cera vid provtagningen. Om större undertryck 
appliceras än luftinträngningstrycket, vilket är 
konstant för ett visst filter, sugs luft in i filtret 
och inte vatten. Everett et al (1988) visade att 
skillnaden i luftinträngningstryck är mycket 
stor mellan keramiska filter och teflonfilter. För 
keramiska lågflödesfilter var luftinträngnings
trycket ca 240 kPa, för keramiska högflödesfil
ter var det ca 120 kPa och för teflonfilter ca 7 

kPa. Motsvarande porstorlek hos filtren ä_ 1,2-
3,0 µm för keramiska filter och 15-40 µm för 
teflonfilter. Det innebär att det är möjligt att ta 
vattenprover från jordar med lägre vatteninne
håll med hjälp av keramiska filter än med 
teflonfilter. 

I FIG. 4.3.5 visas hur vatten avgår från tre jordar 
vid olika undertryck. Med keramiska filter kan 
vattenprov tas i sandjordar ner till 0,6 bar och i 
lerjordar ner till 0,8 bar ( om man har tid att vänta 
på att provtagaren ska fyllas.) Vid lägre under
tryck sker knappast någon transport i jorden, 
varför det inte finns någon anledning att fösöka ta 
prov vid lägre undertryck. Vid 0,8 bar kan det ta 
5-10 dagar för att få ett prov. Det högsta under
trycket som teoretiskt kan skapas vid provtag
ningen är 1 bar. 
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Figur 4.3.5. Samband mellan vattenhalt och under
tryck för tre olika jordarter, ASTM 
(1992). 

Everett et al ( 1988) visade också att teflonprovta
gare är otäta, vilket leder till att pålagt undertryck 
minskar och att mängden vatten som dras in i 
provtagaren minskar. 

Everett et al (1988) genomförde kontrollerade 
experiment i fem jordar, från sand till lera, med 
olika markvattenprovtagare (keramiska filter 
med stor resp liten kapacitet samt teflonfilter), 
för att undersöka om filtren satte igen med 
tiden. Undersökningen pågick i ca fyra måna
der och ca sextio liter vatten drogs igenom 
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filtren (motsvarande ungefär trettio års provtag
ning). Resultaten visade att de keramiska filtren 
med hög kapacitet inte satte igen . Här var 
flödet genom filtret oförändrat, 176 ml/h i lera 
och 208 ml/h i sand, under hela försökstiden. 
Däremot var nedgången i flöde kraftig för både 
keramiska filter med låg kapacitet och för 
teflonfiltren. I alla jordarna minskade flödet 
drastiskt under de första femton litrarna, se 
FIG. 4.3.6. Därefter stabiliserade sig flödet och 
provtagning var möjlig även efter att sextio 
liter provtagits. Flödet för teflonfiltren stabili
serade sig kring 2-10 ml/h medan keramiska 
lågflödesfilter stabiliserade sig kring 35-83 ml/ 
h med det lägsta värdet för lerjorden. 

Utfällning av redoxsensitiva ämnen, som järn 
och mangan, kan vara ett problem i jordar där 
vattenmättnadsgraden varierar kraftigt. När 
jorden är vattenmättad är metallerna i lösning 
för att falla ut som oxider och hydroxider och 
sätta igen filtret när luft kommer in i porerna. 
Igensättning av markvattenprovtagare med 
tiden har undersökts av Everett et al (1988), se 
FIG. 4.3.6. 

Adsorption av ämnen kan vara ett problem för 
keramiska filter, Dorrance et al (1991). Ad
sorption innebär att ämnen fastnar på filtret och 
halten i vattenprovet blir lägre än i markvattnet 
utanför filtret. Flera undersökningar har angett 
att fosfor adsorberas till keramiska filter. Även 
kalium och ammonium adsorberar, Hansen et 
al (1991). Stearns et al (1980) fann att Ni, Cu, 
Pb, Zn, Fe, Mn, och Mg reducerades med ca 5-
10 % när vatten perkolerade genom ett kera
miskt filter. Dazzo och Rothwell (1974) gjorde 
laboratorieexperiment för att undersöka om 
markvattenprovtagare kunde användas vid 
provtagning av koliforma bakterier. Försöken 
visade att proverna innehöll 100-10 000 000 
gånger lägre bakteriehalt än ursprungsslurryn 
och 65 % av lysimetrarna innehöll inga bakte
rier. Det är med andra ord inte möjligt att ta 
representativa prover av bakterier med mark
vattenprovtagare. Adsorption av organiska 
ämnen är inte undersökt i någon större utsträck
ning men Stearns et al (1980) anger att DDT 
och dess nedbrytningsprodukter minskade med 
70-94 % vid perkolation genom keramiska 
filter. 
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När det gäller nitrat anser de flesta att ingen 
adsorption sker. Detsamma gäller klorid och 
sulfat, se tex Hansen et al (1990). Däremot kan 
nitrat förändras på mikrobiologisk väg om 
provet ligger kvar längre än två dagar i mark
vattenprovtagaren, Angle et al ( 1991). Te
flonfilter förefaller vara inert och knappast 
någon adsorption har rapporterats. Viss adsorp
tion av trikloretylen och tetrakloretylen till 
teflonslang har dock rapporterats av Barcelona 
et al (1988). Se för övrigt kap 5.3 angående 
olika material och deras egenskaper. 

Utlakning av Ca, Mg, Na, K, HCO3 och Si från 
keramiska filter har rapporterats av Silkworth 
och Grigal (1981). Denna utlakning sker bara 
från nya filter. Genom att skölja nya filter med 
en svag syra kan problemet elimineras. Proble
met med krysskontaminering har inte, enligt 
undertecknads kännedom , behandlats i littera
turen. Krysskontaminering innebär i det här 
fallet att föroreningar från ett tidigare provtag
ningstillfälle finns kvar i filtret, vilket påverkar 
vattenkvaliteten vid ett senare provtagningstill
fälle. Risken att detta sker minskas om det först 
insugna vattnet kasseras och att prov för analys 
tas därefter. 

Eftersom vattenprovet utsätts för ett undertryck 
vid provtagningen finns det, ur teoretisk syn
vinkel, en uppenbar risk att lättflyktiga kolvä
ten (VOC) kan avgå från provet. Tyvärr finns 
det få undersökningar som försökt kvantifiera 
detta. Everett et al (1988) har dock gjort ett 
försök med oljeslam som innehåller bl a triklo
retylen, bensen, toluen mm. Vattenprover togs 
ut vid olika undertryck, 20, 40, 60 och 80 kPa. 
Hypotesen var att halterna i vattnet skulle 
minska med ökat undertryck eftersom en större 
del av VOC då avgå till gasfasen. Resultaten 
visade dock att halten i alla prov från den 
keramiska markvattenprovtagaren var relativt 
konstanta. Däremot minskade halten i teflon
provtagarna. Det berodde på att dessa inte 
kunde hålla ett konstant vakum utan läckage 
uppstod i skarvar och anslutningar. Därmed 
minskade halten av kolväten i samma takt som 
gas pumpades ut för att återställa vakumet till 
ett konstant värde. Enligt Everett et al är det 

möjligt att ta prov av lättflyktiga kolväten utan 
stora förluster med keramiska markvattenprov
tagare. 

Utsläpp av opolära vätskor som bensin och 
andra petroleumprodukter är ett stort miljö
problem. Dessa blandar sig inte med vatten 
utan bildar en egen fas och strömmar avskilt 
från vattnet. Ballestero et al (1990) har försökt 
att ta prover av olja och bensin med keramiska 
markvattenprovtagare. Resultaten visade att 
filter som var vattenvåta från början inte sög in 
någon olja utan bara vatten. Om däremot filtret 
dränktes in i olja före provtagningen kunde en 
del olja sugas in men även här tog vattnet 
överhanden efter ett tag och oljeflödet upphör
de. Resultaten visar att vatten är den vätska 
som filtret föredrar att vätas av pga dess polära 
natur. Provtagning av opolära vätskor med 
polära filter är endast möjligt under en kort tid 
om filtret väts med olja, (eller annan opolär 
vätska) före provtagningen. Provtagning med 
teflonprovtagare, som har hydrofoba filter, 
undersöktes tyvärr inte. 

En principiellt sett annan typ av vattenprovta
gare för zonen ovan grundvattenytan är den s 
ka fri-dränerande lysimetern. Den fri-dräneran
de lysimetern består av ett två-dimensionellt 
kärl eller ränna som samlar upp det vatten som 
strömmar intermittent (vid regn och snö
smältning) i makroporer. Från uppsamlingsen
heten kan vattnet sugas eller tryckas upp till 
provtagningsflaskan. Fördelen med denna typ 
av provtagare är att det vatten som står för den 
största delen av transporten ner till grundvatt
net kan infångas och analyseras. Nackdelen är 
att vattnet i de mindre porerna, som har ett 
annat kemiskt innehåll, inte kan provtas. Andra 
nackdelar är att installationen är tidsödande, att 
ovanliggande jord störs och att inga kommersi
ella system finns. FIG. 4.3.7 visar ett exempel 
på en fri-dränerande lysimeter. 

Förutom de här presenterade metoderna för 
provtagning i den omättade zonen finns det en 
uppsjö av andra konstruktioner som inte är 
kommersiellt tillgängliga. Dessa har konstrue
rats vid universitet för olika forskningsända-
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Figur 4.3.7. Exempel på en fri-dränerande lysime
ter, Wilson (1990). 

mål. Everett et al (1984) hart ex beskrivit 60 
olika metoder. Skillnaderna är framförallt att 
filtermaterialen och den geometriska utform
ningen varierar mellan olika konstruktioner. 

4.4 UTVECKLING 
Strikt logiskt är det inte i grundvattenzonen 
prover ska tas om syftet är att övervaka att 
grundvattnet inte förorenas. Om syftet är att 
undvika grundvattenförorening ska övervak
ningen ske ovan grundvattenytan. Markvatten
provtagare och lysimetrar kommer därför även 
i framtiden att utgöra viktiga komponenter vid 
kontroll och övervakning av verksamhet som 
kan påverka jord och grundvatten. 

Även om viss utveckling av markvattenprovta
garens funktion sker är det framför allt metoder 
för att karakterisera och beskriva den omättade 
zonen som är viktigast för att till fullo kunna 
utnyttja markvattenprovtagning i miljöarbetet. 
Eftersom variationerna inom den omättade 
zonen är så stora måste punkterna där provtaga
re installeras väljas med omsorg. Wilson 

(1990) visar tex hur stratigrafi och vattenhalt 
varierar i ett borrhål där markvattenprovtagare 
ska installeras, PIG. 4.4.1. Här bör markvatten
provtagare installeras strax ovan gränsen 
mellan sand och lera där chansen att träffa på 
vatten är som störst. 
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Figur 4.4.1. Jordart och vattenhalt som funktion 
av djupet, Wilson (1990). 

Karakteriseringen av jorden kan utföras med 
hjälp av jordprovtagning, neutronsondsmätning 
eller andra geofysiska metoder. Syftet är att 
hitta materialgränser, mäta vatteninnehåll och 
eventuellt upptäcka vattenmättade områden i 
den i övrigt omättade zonen. Fördelen med mer 
eller mindre vattenmättade områden är att det 
är möjligt att ta stora mängder vatten för analys 
och att vattnet kommer från ett större område 
och är därmed mer representativt för en viss 
areal, Wilson och Schmidt (1978). 

Ett illustrativt exempel för att visa på den stora 
variationer i den omättade zonen ges av Starr et 
al (1990). Ett färgämne fylldes på ovan en 
ostörd jordvolym med diametern 1,8 m. Efter 
infiltration grävde man sig ner en meter genom 
en sandig silt ner till ett grovt sandlager. I 
PIG. 4.4.2 visas färgämnets genombrottspunk
ter på 1 meters djup. 

De färgade områdena varierade i diameter från 
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Figur 4.4.2. Tvärsnitt av kolonnen vid 1,0 meters 
djup. Fläckarna representerar färgäm
net, Starr et al (1990). 

5-20 cm och upptog sammanlagt endast 5% av 
den totala tvärsnittsarean. I grundvattnet 1,1 m 
under jordvolymen återfanns nästan allt färg
ämne i punkt A och inget färgämne i punkt C. 
Fenomenet kallas "fingering" och uppstår då 
vatten i ett lågpermeabelt skikt stöter på ett 
högpermeabelt skikt. Då sprider sig vattnet 
som fingrar ner genom det grövre lagret. Exem
plet visar med all tydlighet svårigheterna med 
att ta representativa prov i den omättade zonen. 

En intressant metod som har förutsättningar för 
att ge representativa prov än den ska "lysime
tertunnan" (barrel-lysimeter), ASTM (1992), se 
FIG. 4.4.3. Här trycks ett rör, tex med diame
tern 57 cm och höjden 86 cm, ner i jorden. 
Nedtryckning underlättas av att jord grävs bort 
kring röret. Röret, innehållande ostörd jord 
roteras därefter och lyfts. Nu installeras mark
vattenprovtagare under "tunnan" och därefter 
läggs en tätning mot underlaget. Tunnan åter
ställs sedan till den ursprungliga platsen i 
jorden. Eftersom tunnan är tät mot omgivning
en måste ett visst undertryck upprätthållas 
kontinuerligt i markvattenprovtagarna. 

Fördelar med metoden är att allt vatten samlas 
in, även vatten från makroporer. Det innebär att 
kvantitativa beräkningar av ämnesmängder kan 
göras, vilket inte låter sig göras med konventio
nell markvattenprovtagning. Nackdelen är att 
metoden är arbetskrävande och dyr samt endast 
användbar i jordar med så pass stor adesion 
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Figur 4.4.3. Lysimetertunna med fem markvatten
provtagare i botten, ASTM (1992). 

mot rörväggen att jorden inte ramlar ur när 
röret lyfts. 

Avslutningsvis kan man förutse att installatio
ner av markvattenprovtagare och fridränerande 
lysimetrar kommer att öka i samband med 
övervakning av miljöstörande verksamhet ovan 
känsliga och viktiga grundvattenmagasin. I 
många fall är dock den geologiska variationen 
så stor, tex i moränlandskap, att grundvatten
provtagning i det ytnära grundvattnet ger mer 
representativa och användbara resultat. I sam
band med undersökning av förorenade mark
områden kommer även i fortsättningen mark
vattenprovtagning att spela en underordnad 
roll. 

4.5 LITTERATUR 
ASTM (1992): ASTM Standards on Ground 

W ater and Vadose Zone Investigations. 
ASTM Publication Code Number (PCN): 
03-418192-38. 

32 



Ballestero, T.P., McHugh, S.A. och Kinner, 
N.A. (1990): Monitoring of immiscible 
contaminants in the vadose zone. Från 
Ground water and vadose zone monitoring. 
ASTM STP 1053, s 25-33. 

Dazzo, F. och Rothwell, D. (1974): Evaluation 
of porcelain cup soil water samplers for 
bacteriological sampling. Applied microbio
logy, 27, s 1172-1174. 

Dorrance, D.W., Wilson, L.G., Everett, L.G 
och Cullen, S.J. (1991): Compendium of In 
Situ Pore-Liquide Samplers for Vadose 
Zone. Från Groundwater Residue Sampling 
Design, Ed Nash, R.G. och Lelie, A.R., 
ACS Symposium Series 465. 

Everett, L.G., McMillion, L.G. och Eccles, 
L.A. (1988): Suction Lysimeter operation at 
hazardous waste sites. Från Ground-water 
contamination-field methods. ASTM STP 
963. s 304-327. 

Hansen, B., Djurhuus, J., Christensen, N., 
Jacobsen, O.S. och Hoffman, C.C. (1991): 
Analyse af jordvands sammensaetning
metodesammenligning, NPo-forskning fra 
Miljöstyrelsen Nr. Al7, Miljöstyrelsen. 

Silkworth, D. och Grigal, D. (1981): Field 
comparison of soil solution samplers. Soil 
Sci. Soc. Amer. J., vol 45. 

Soilmoisture Equipment Coorporation (1980): 
About Our Soil Water Samplers. 

Starr, J.L., Meisinger, J.J. och Parkin, T.B. 
(1991): Experiences and Knoweledge Gai
ned from Vadoze Zone Sampling. Från 
Groundwater Residue Sampling Design, Ed 
Nash, R.G. och Lelie, A.R., ACS Symposi
um Series 465. 

Stearn, R., Tsai, T. och Morrison, R. (1980): 
Validity of the porous cup vacuum/suction 
lysimeter as a sampling tool for the vadose 
waters. University of Southem Califomia 
Environmental Engineering Laboratory, CE 
513. 

Torstensson, B-A. och Petsonk, A.M. (1988): 
A Hermetically Isolated Sampling Method 
for Ground-Water lnvestigations, Ground
Water Contamination: Field methods, 
ASTM STP 963, A.G. Collins och Johnson, 
A.l.,Eds. 

Wilson, L.G. (1990): Methods for sampling 
fluids in the vadose zone. Från Ground 
water and vadose zone monitoring. ASTM 
STP 1053, s 7-24. 

Wison, L.G. och Schmidt, K.D. (1978): Esta
blishment of water quality monitoring 
programs. American Water Resources 
Association. 

33 



5. 

5.1 SYFTE 
Syftet är att ta vattenprov för fysikalisk, kemisk 
eller biologisk analys i den mättade zonen som 
är så representativt för provtagningspunkten 
som möjligt vid den aktuella tidpunkten. 

5.2 FUNKTIONSKRAV 
Kravet på metoderna är framför allt att de ska 
kunna ge representativa prover på ett kostnad
seffektivt sätt. Det innebär att krav ställs på 
installationen av grundvattenrör, på material 
som används, på provtagningsteknik och på 
lagring av vattenprov. 

Krav på installationsmetod 

0 Ingen tillförsel av främmande ämnen som 
påverkar grundvattenkemin. 

0 Installationen får inte leda till att det uppstår 
kommunikation mellan olika grundvatten
magasin som tidigare inte haft kommunika
tion. 

Vald borrmetod ska kunna användas för att 
borra ner till önskad nivå i aktuellt material. 

När installationen är klar ska det uppumpade 
vattnet vara fritt från partiklar, vilket ställer 
krav på utformningen av slitsstorlek, sand
filter och renspumpning. 

Krav på material 

0 Använda material får inte tillföra eller 
bortföra föroreningar från vattnet. 

0 Materialens hållfasthet ska vara tillräcklig. 
Rörslitsar ska t ex inte slutas på grund av 
trycket från ovanliggande stigrör. 

0 Materialets fysikaliska och kemiska egen
skaper ska inte försämras med tiden i det 
aktuella grundvattenmagasinet. 

0 Materialet ska ha ett konkurrenskraftigt pris. 

Krav på provtagningutrustning 

0 Ingen tillförsel, bortförsel eller omvandling 
av föroreningar i grundvattnet. 

0 Metoden ska kunna användas för provtag
ning ner till önskat djup i grundvattenrör 
med given diameter. 

0 Utrustningen ska vara enkel att rengöra. 

0 Utrustningen ska vara mobil och, beroende 
på omständigheterna, i vissa fall gärna 
kunna drivas manuellt eller med batteri. 

0 Provagningsmetoden ska ge så stort eller 
litet flöde som önskas. 
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Krav på lagring av vattenprov 

0 Vattnets sammansättning ska inte förändras 
vid lagringen. 

5.3 MATERIAL OCH METODER 
Att ta ett representativt grundvattenprov är 
lättare sagt än gjort. Det har visat sig vara en 
verksamhet fylld av fallgropar och med diverse 
metodbeskrivningar som ständigt omprövas. 
Att ta ett representativt grundvattenprov är en 
process som inleds med att man utser en prov
tagningspunkt, därefter väljs metod för prov
tagning och rörinstallation, sedan installeras 
röret och först därefter tas vattenprovet. 

Hur provtagningspunkter väljs ut beror på en 
mängd orsaker och behandlas inte här. 

Grundvattenrör installeras genom att trycka/slå 
ner ett rör eller genom att borra ett hål och 
därefter installera röret i hålet. Den senare 
metoden presenteras nedan och innehåller 
följande moment: 

1. Installation av grundvattenrör 
a. Borrning av hål 
b. Nedsättning av grundvattenrör 
c. Installation av sandfilter eller formations-

filter 
d. Tätning mellan rör och hålvägg 
e. Installation av lock och skydd av rör 
f. Renspumpning 

2. Provtagning av grundvatten 
a. Mätning av grundvattenyta 
b. Omsättning av vatten i röret 
c. Provtagning av grundvatten 
d. Förbehandling av vattenprov 
e. Lagring av vattenprov och transport 

I samband med provtagning kan naturligtvis även 
kemiska eller fysikaliska in situ/eller on site
analyser utföras. Detta beskrivs i kap 7. Ett typ
iskt grundvattenrör för vattenprovtagning fram
går av FIG. 5.3.1 

Tät jord 

Grundvattenyta ~ Stigrör 

Bentoaittätning 

.:· 

Sandfilter 

Filterrör 

Bottensump 

± 
V Grundvattenyta 

Sand 

Bentoaittätning 

Lera 

·· Sand 

Figur 5.3.1 Grundvattenrör för miljökontroll, 
SNV (1994). 

Materialval 

I samband med grundvattenundersökningar 
används olika plast- och metallmaterial i 
grundvattenrör, provtagningsutrustningar och 
provbehållare. Det är viktigt att dessa material 
inte lakar ut ämnen till vattnet eller sorberar 
ämnen från vattnet. De ska också vara resisten
ta mot grundvattnet så att de inte bryts ner. 
Dessutom bör de klara de mekaniska påfrest
ningar som de utsätts för samt ha ett fördelak
tigt pris. Det sistnämnda är inte minst viktigt 
eftersom prisskillnaden mellan olika material är 
mycket stor. 
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Forskningen om vilka material som ska använ
das har varit omfattande under det senaste 
decenniet. Forskningsresultaten och tolkningen 
av dem har varierat, vilket gör att det varit svårt 
att finna någon samstämmighet om materialval. 
Undersökningarna har nästan uteslutande 
bedrivits i laboratoriemiljö och ofta under 
förhållanden som inte efterliknar fältsituatio
nen. Under de senaste åren har det skett en 
ökad acceptans av hård PVC och de ensidiga 
rekommendationerna av teflon har minskat. 

Material som undersökts är framförallt teflon 
(PTFE), polyvinylklorid (PVC) och rostfritt 
stål. Även polyeten (PE), polypropylen (PP), 
silikongummi, nylon, glas och galvaniserat stål 
har undersökts. 

Nedan ska teflon, PVC och rostfritt stål, troli
gen de tre mest använda materialen, jämföras 
ur kemisk synvinkel. Från mekanisk synpunkt 
finns det naturligtvis stora skillnader mellan 
materialen men detta har ingen avgörande 
betydelse vid installation av rör i öppna borrhål 
ner till åtminstone 30 m. Större djup än detta är 
högst ovanligt vid miljöundersökningar. Om 
rör däremot ska slås eller tryckas ner är det 
bara stål som duger. 

Teflon skiljer sig på många sätt kraftigt från 
andra plaster. Det är t ex nästan helt resistent 
mot kemisk påverkan, inräknat koncentrerade 
och aggressiva syror och organiska lösnings
medel. De är också resistenta mot biologisk 
påverkan, oxidation och UV-ljus, Nielsen och 
Schalla (1991). Teflon är också förhållandevis 
flexibelt utan att mjukgörare behöver tillsättas. 
Materialet utsätts för hög temperatur vid till
verkningen, vilket förstör eventuella organiska 
föroreningar i materialet, ASTM (1992). 

PVC tillhör termoplasterna, vilka mjuknar vid 
ökande temperatur och hårdnar när tempera
turen sjunker. Det finns två typer av PVC, hård 
och mjuk. Den hårda varianten används tex för 
grundvattenrör och den mjuka typen kan an
vändas till provtagningsslangar. Hård PVC 
innehåller knappast några mjukgörare, mindre 
än 0,01 %, medan mjuk PVC innehåller 30-

50 % mjukgörare, Barcelona et al (1984). 
Dessa utgör en potentiell risk för utlakning. 
Andra tillsatser i hård och mjuk PVC är pig
ment, antioxidanter, och termiska stabilisat. 
Materialet kan brytas ner av lågmolekylära 
ketoner, aldehyder och klorerade lösningsme
del, Barcelona (1984) et al. Undersökningar på 
vattenledningsrör har visat att utlakningen av 
vinylklorid är obetydlig, Nielsen och Schalla 
(1991). 

Rostfritt stål innehåller förutom järn ca 17-
19 % krom, 8-11 % nickel, 2 % mangan och 2-3 
% molybden (om det är syrafast). Materialet är 
i det närmaste inert, om förhållandena är icke
korrosiva. Även rostfritt stål kan korrodera och 
påverka kemiska analyser av grundvatten under 
extrema förhållanden. Indikatorer för potenti
ellt korrosiva förhållanden ges i Nielsen och 
Schalla (1991): 

D lågt pH (< 7,0) 
D hög halt löst syre (> 2 ppm) 
D tillgång på svavelväte (> 1 ppm) 
D hög halt lösta ämnen(> 1000 ppm) 
D hög halt koldioxid (> 50 ppm) 
D hög halt klorider(> 500 ppm). 

Om något eller flera av dessa förutsättningar 
uppfylls korroderar vanligt kolstål och galvani
serat järn. Om rostfritt stål utsätts för kraftigt 
korrosiv miljö under lång tid, kan det resultera i 
att röret rostar och frigör nickel och krom. 
Hewitt (1991) noterade att när korrosion upp
står på rostfritt stål, var det vanligen på svetsfo
gar. Under de flesta förhållanden är dock 
rostfritt stål mycket resistent mot korrosion. 

Reynolds och Gillham ( 1985) gjorde sorptions
försök i laboratoriet med fem halogenerade 
kolväten ( 1, 1, 1-trikloretan, 1, 1,2,2-tetraklore
tan, hexakloretan, bromoform och tetraklore
tylen) och sex material (hård PVC, teflonslang, 
nylon, polypropenslang (låg densitet), poly
etenslang (låg densitet) och latexgummislang). 
Kontakttiden mellan vätskorna med de or
ganiska ämnena och materialen var fem minu
ter till fem veckor. Resultaten framgår av 
TABELL 5.3.1. Av tabellen framgår att sorp-
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Tabell 5.3.1. Tid när sorptionen reducerat den relativa koncentrationen i lösningen till 0,9, från Reynolds och 
Gillham (1985). 

1,1,2,2-TET 1,1,1-TCA BRO Il.'L-E. PCE 
PVC 2 veckor > 5 veckor 3 dagar 1 dag 1 dag 
Teflon 2 veckor 1 dag > 5 veckor 1 dag 5 min 
Nylon 1 h 6h 30 min 30 min < 5 min 
pp 4h 1 h 1 h < 5 min < 5 min 
PE 15 min < 5 min < 5 min < 5 min < 5 min 
Latex < 5 min < 5 min < 5 min < 5 min < 5 min 

1, 1,2,2-TET= 1, 1,2,2-tetrakloretan, 1, 1, 1-TCA= 1, 1, 1-trikloretan, BRO=bromoform, 
HCE=hexakloretan, PCE=tetrakloretylen. 

tionen till PVC och Teflon var betydligt lägre 
under den aktuella tidsrymden än sorptionen 
till övriga material. Om ett grundvattenrör av 
PVC omsättningspumpas och provtas på sam
ma dag så skulle vattnets innehåll av de under
sökta organiska ämnena endast påverkas i 
obetydlig utsträckning. Om motsvarande 
operation gjordes med ett teflonrör skulle 
innehållet av tetrakloretylen minska märkbart. 
På åtta timmar minskade halten av tetraklorety
len med 50 % i närvaro av teflonslang. Övriga 
material är inte lämpade som grundvattenrör 
om organiska ämnen ska provtas. 

Gillham och O'Hannesin (1990) undersökte 
sorptionen av sex aromatiska ämnen (bensen, 
toluen, etylbensen och m-, o- och p-xylen) till 
sju material (rostfritt stål, hård PVC, teflon, 
polyvinylidenfluorid (Kynar), epoxy-impregne
rat glasfiber, mjuk PVC och polyeten). Ma
terialen utsattes för vattenlösningar innehållan
de organiska ämnena under 5 minuter till 8 
veckor. Resultatet blev att rostfritt stål sorbera
de ingen förening, medan alla polymera ma
terial sorberade i någon grad. Sorptionen ökade 
med ämnenas hydrofobicitet. Sorptionen till de 
olika materialen ökade i följande ordning: 

Rostfritt stål <hård PVC < glasfiber= polyvinyli
denfluorid <teflon< polyeten < mjuk PVC. 

De mjuka materialen, mjuk PVC och PE, 
sorberade väsentligt större mängder än de hårda 
materialen. Redan efter 5 minuter var upptaget 

märkbart, FIG. 5.3.2. 

En av författarnas slutsatser är att hård PVC 
sorberar väsenligt lägre halter av aromater än 
teflon och bör därför vara fördelaktigare att 
använda. 

Barcelona et al (1988) undersökte sorptionen 
av fyra klorerade ämnen (kloroform, triklore
tan, trikloretylen och tetrakloretylen) till fem 
slangar (teflon (PTFE), polyeten (PE), po
lypropylen (PP), polyvinylklorid (PVC) och 
silikon (SIL)). Initiella koncentrationer av 
lösningsmedlen var 90-120 ppb. Undersökning
en visade att alla material sorberade de klorera
de ämnena, FIG. 5.3.3. Sorptionen till de olika 
materialen ökade i följande ordning: 

Teflon< polypropen < polyeten < PVC < silikon. 

Jones och Miller (1988) undersökte sorption 
och desorption av fem stycken organiska 
ämnen ( 4-nitrofenol, 2,4,6-triklorfenol, dietylf
talat, naftalen och acenaften) i kontakt med 
olika rörmaterial (PVC, ABS, teflon, polyvi
nylidenfluorid (Kynar) och rostfritt stål). För
fattarnas slutsatser av experimenten är att bara 
2,4,6-triklorfenol och 4-nitrofenol sorberade 
kraftigt till alla material. De absorberade ämne
na lakade inte ut i någon nämnvärd omfattning 
vid det efterföljande utlakningsförsöket. De 
ansåg inte att något av rörmaterialen kunde 
rekommendeas framför något annat med avse
ende på upptaget av organiska ämnen. 
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Figur 5.3.2. Sorption av bensen till sju material, Gillham och O'Hannesin (1990). 
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Parker et al (1989) undersökte hur teflon, PVC 
och rostfritt stål påverkade vattenlösningar 
innehållande 10 olika organiska föreningar med 
koncentrationen 2 mg/1 under sex veckor. 
Resultaten indikerade att rostfritt stål inte 
påverkade koncentrationen av någon av de 
undersökta föreningarna under försökstiden. 
Teflon och PVC sorberade de organiska ämne
na så att koncentrationen i lösningarna var ca 
80-95 % av ursprungslösningen efter 24 tim
mar. Teflon sorberade föreningarna i större 
utsträckning än PVC. 

Parker et al (1990), Hewitt (1989) och Hewitt 
(1992) har undersökt utlakning och adsorption 
av tungmetaller i kontakt med rostfritt stål, 
PVC och teflon under korrosiva (hög halt syre) 
och icke-korrosiva förhållanden (låg halt syre). 
Oavsett syrehalt visade det sig att både utlak
ning och adsorption av tungmetaller ökade i 
följande ordning: 

Teflon < PVC < rostfritt stål. 

Teflon lakade inte ut någon metall, medan PVC 
lakade ut tex bly. Stålet lakade ut järn, nickel 
och krom. 

När halten syre var hög (9 mg/1) i vattnet 
utvecklades rostfläckar på stålet, medan ingen 
rost utvecklades när syrehalten var låg (1 mg/1). 

Slutsatsen från undersökningen är att teflon är 
bästa materialet om bara metalljoner ska analy
seras. Vattenanalyser av spårmetaller från 

grundvattenrör av rostfritt stål bör betraktas 
med större skepcism än om provet är från rör 
av teflon och PVC oavsett om förhållandena är 
korrosiva eller icke-korrosiva, Hewitt (1992). 

Hårda PVC-rör innehåller blystabilisatorer, 
Kjeldsen et al (1989). I USA innehåller de 
tennorganiska föreningar istället för bly, Parker 
(1992). Flera undersökningar har visat att dessa 
metaller kan laka ut till grundvattnet, Bergman 
et al (1986), Gedda och Ejdeling (1987) och 
Boettna et al (1982). Bergmanet al (1986) 
visade i laboratorieförsök att ofärgad PVC 
lakade ut mindre bly än blåfärgad PVC. 

Om man försöker sammanställa de undersök
ningar som gjorts visar det sig att rostfritt stål 
är det bästa materialet om organiska ämnen ska 
provtas och teflon är det bästa materialet om 
metalljoner (oorganiska ämnen) ska provtas. 
Om både organiska och oorganiska ämnen ska 
provtas är hård PVC och teflon de lämpligaste 
materialen, TABELL 5.3.2. Med tanke på att 
teflon är 15-30 ggr dyrare än PVC rekommen
deras PVC speciellt till grundvattenrör, efter
som det ger stora kostnadsbesparingar och den 
kemiska påverkan är jämförbar med om rören 
görs av teflon. PVC bör däremot inte användas 
till provtagningsslangar. Här rekommenderas 
teflon och i andra hand polyeten och polypro
pen. Ur kemisk synpunkt är glas ett utmärkt 
material och används därför i behållare och i 
några enstaka provtagningsutrustningar. 

Det är viktigt att materialen tvättas före an-

Tabell 5.3.2. Sammanvägning av kemiska egenskaper för fyra vanligt förekommande material i grundvattenrör 
och provtagningsutrustningar. Betyget 4 är högst och 1 är lägst. 

Teflon PVC, PVC, Rostfritt 
hård miuk stål 

Kemisk resistens, korrosivt vatten 4 3 2 1 
Kemisk resistens, lösningsmedel 3 2 1 4 
Sorption av metallioner 4 3 2 1 
Sorption av organiska ämnen 2 3 1 4 
Utlakning av metallioner 4 3 2 1 
Utlakning av organiska ämnen 3 2 1 4 
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vändning med tvättmedel eller utspädd syra 
och därefter sköljs med avjonat vatten. I USA 
rekommenderas att rör ska tvättas med ånga 
eller vatten under högt tryck, ASTM (1992). 
Rör och provtagningsutrustningar ska paketeras 
enskilt och inte tas fram förrän de ska använ
das. 

Det ska finnas produktblad till alla material 
som visar vad de innehåller. Finns det osäker
heter kring något material bör lakförsök och/ 
eller adsorptionsförsök utföras. 

Rör ska i första hand gängas ihop, i andra hand 
svetsas ihop. Eventuellt används också gäng
tejp som inte avger några ämnen, t ex teflon
tejp. Rör ska inte limmas ihop. Det har visat sig 
vara förödande, eftersom organiska ämnen som 
toluen, tetrahydrofuraner och metyl-etyl-keton 
kan laka ut ur limmet, ASTM (1992). 

Det ska avslutningsvis påpekas att nästan alla 
materialundersökningar gjorts i laboratorium 
med förhållandevis långa kontakttider mellan 
material och vätska. De undersökningar som 
analyserat kontakttidens inverkan har kommit 
fram till att det kan ta flera timmar innan 
adsorptionen eller utlakningen är märkbar till 
eller från platsrör. För slangar är däremot 
effekten märkbar redan efter några minuter, 
Gillham och O'Hannesin (1990). Nielsen och 
Schalla ( 1991) påpekar att de flesta studier inte 
tagit hänsyn till att grundvattenrör omsättnings
pumpas före prov tas. Det innebär att det vatten 
som eventuellt påverkats av rörmaterialet byts 
ut och nytt vatten rinner in. Det nya vattnet 
hinner inte påverkas av rörmaterialet om prov 
tas direkt efter omsättningspumpningen. I de 
flesta fall räcker det till och med om prov tas 
några timmar efter omsättningspumpningen. 
Mer kritiskt för slutresultatet än materialet i rör 
och provtagare är provtagningstekniken och 
lagringen av vattenprover. 

Installation av grundvattenrör 

Installationsmetoder för grundvattenrör i sam
band med miljöundersökningar har stora likhe
ter med brunnsinstallation för dricksvattenän-

damål. I båda fallen ska t ex filterröret skyddas 
från nedsipprande ytvatten och filterutform
ningen ske med tanke på att minska grumlighe
ten i vattnet. Skillnader är att ett miljökontroll
rör kan utsättas för ett vatten som är kraftigt 
förorenat och måste därför tåla en aggresivare 
miljö än vad dricksvattenbrunnen behöver. 
Skillnaden i filterrörets längd och diameter är 
också uppenbar. Kontrollrörets filter är betyd
ligt kortare och smalare än dricksvatten
brunnens. Ytterligare en skillnad är att dricks
vattenbrunnen dimensioneras för att ge ett högt 
flöde, vilket inte är lika väsentligt för ett grund
vattenrör för miljökontroll. Det innebär att 
kontrollröret utformas med smalare slitsar än 
ett filterrör för dricksvattenproduktion. Efter
som installation av brunnar och grundvattenrör 
är känd teknik ska bara några viktiga detaljer 
rörande utformningen nämnas. 

Borrning 
Vid borrning bör tryckluft och framför allt 
borrvätskor (vatten och bentonitslurry) för 
uppspolning av borrkax i möjligaste mån 
undvikas. Det beror på att dessa kan tillföra 
föroreningar till jorden eller späda ut förore
ningar som redan finns där. Även kemiska och 
biologiska reaktioner kan initieras på grund av 
att förhållanden som pH eller redoxpotential 
ändras. I vissa fall måste ändå vätskor använ
das för att utföra borrningen. Då ska borrväts
kan analyseras. Om tryckluft används, ska ett 
filter för avskiljning av olja i tryckluften in
stalleras. Vid borrning bör foderrör användas. 
Annars är risken stor att förorenad ytjord faller 
ner och lägger sig i botten på borrhålet. Det kan 
leda till att upptagna grundvattenprov visar sig 
innehålla föroreningar som egentligen inte 
finns i grundvattnet på den aktuella provtag
ningsnivån. 

Grundvattenrör 
När hålet är färdigt installeras grundvattenröret. 
Grundvattenröret består av bottenplugg, botten
sump, filter, skarvade stigrör och ett lock. 
Viktiga överväganden är val av rörmaterial, 
slitsstorlek, öppen filterarea, rördiameter och 
filterlängd. V al av material har diskuterats 
tidigare. Slitsstorleken ska dimensioneras med 
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hänsyn till jordens komstorlek, Schalla och 
Walters (1990). Den öppna filterarean bör vara 
så stor som möjligt med given slitsstorlek för 
att underlätta renspumpningen och för att öka 
flödet. Rördiameter ska dimensioneras så att 
provtagningsutrustningen rymms. Därutöver 
bör den hållas så liten som möjligt för att 
minska den vattenvolym som måste pumpas 
bort vid provtagningen. Om röret innehåller 
stora mängder vatten som måste omsättas, ökar 
tidsåtgången vid provtagningstillfället. Om 
vattnet ska tas med en dränkbar pump är 50 
mm den minsta rördiametern. 

Filtrets längd beror av undersökningen syfte 
och områdets geologi. Om grundvattnets 
genomsnittliga kvalitet i punkten ska bestäm
mas, väljs ett långt filterrör, medan ett kort 
filter väljs om det är viktigt att detektera varia
tioner i vattenkvaliten som funktion av djupet. 
Vanligen används längder på 0,5-2,0 m. Långa 
filterrör är direkt olämpligt om det förekommer 
vertikala tryckgradienter i grundvattnet. Det får 
till följd att vatten strömmar från ett område 
med högre tryck till ett område med lägre tryck 
via grundvattenröret, vilket leder till att ett 
upptaget vattenprov inte representerar den 
provtagna nivån. Det kan till och med innebära 
att ett rent grundvattenmagasin förorenas på 
grund av att förorenat vatten transporteras från 
ett magasin till ett annat via filterröret. Flera 
undersökningar har visat att koncentrationen av 
kemiska ämnen kan uppvisa stora variationer 
mellan vertikalt närliggande punkter, Ronen et 
al (1986a), Ronen et al (1986b), Ronen et al 
(1987), Lindmark (1989). Om en detaljrik 
kartering ska göras kan sk multinivårör använ
das, FIG. 5.3.4. Här finns dock alltid en risk att 
kommunikation uppstår mellan olika nivåer om 
man inte lyckas täta mellan intagspunktema. 
Ett annat sätt är att installera enskilda rör till 
olika djup i samma borrhål eller i enskilda 
borrhål. Om föroreningen består av en enskild, 
icke-blandbar fas som flyter på vattnet, tex 
olja, ska filtret placeras så att det täcker in 
grundvattenytan. Om icke-blandbara faser som 
är tyngre än vatten, tex trikloretylen, förekom
mer, ska filtret placeras i botten på grundvatten
magasinet ovan ett tätt lager som berg eller lera. 

10 cm[ ::::. PVC PE .... 

PERFORERAT OMRÅDE • 
NYLONOUK (FIBERDUK) 

GIJMMIPI.UGG 

Figur 5.3.4. Multinivå-rör för provtagning på olika 
nivåer, Lindmark (1989). 

Sandfilter 
Därefter installeras ett sandfilter omkring filter
röret. Filtrets uppgift är dels att förhindra att 
finmaterial dras in i röret och dels att öka inström
ningen av vatten. Om den naturliga jorden är 
förhållandevis grov och ensgraderad, sand eller 
grus, behöver inget filtermaterial tillföras. Då 
räcker det med att pumpa med hög kapacitet för 
att avlägsna det eventuella finmaterial som finns 
i jorden. Det innebär att ett formationsfilter eller 
naturligt filter utvecklas kring röret. Vid för låg 
pumpkapacitet utvecklas inte det naturliga filtret 
optimalt. Ett sandfilter utformas med kännedom 
om jordens kornstorleksfördelning, Schalla och 
Walters (1990) och Harlan et al (1989). Om 
avståndet mellan markytan och filtret är litet, 
mindre än ca 20 m, hälls filtersanden ner i röret 
direkt från markytan. Risken med detta är att det 
kan uppstå partikelseparation när partiklarna se
dimenterar i grundvattnet. Ett annat problem är 
att valvverkan kan uppstå, dvs kornen bildar valv 
mellan rör och hål vägg och kornen når inte hålets 
botten. Detta undviks om sanden (vanligen en 
sandslurry) förs ner via ett rör till rätt nivå. Röret 
dras sedan succesivt uppåt, medan sanden rinner 
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ut. Nackdelen med detta är att det krävs ett borrhål 
med stor diameter för att rymma både grund
vattenrör och"sand-rör". Ettgrundvattenrör med 
dubbla väggarinnehållande ett prefabricerat sand
filter har presenterats av Rich och Beck (1990). 

Tätning 
Mellanrummet mellan borrhålets vägg och 
grundvattenröret ska tätas för att förhindra att 
vatten från högre nivåer dras in i filtret. För att 
förhindra att material från den finkorniga 
tätningen ska erodera och transporteras ner i 
det primära sandfiltret etableras ett sekundärt 
filter mellan sandfiltret och tätningen. Detta 
filter bör vara ca 0,3 m långt och utgöras av 
jord med en kornstorleksfördelning mellan 
sandfiltret och tätningsmaterialet. Under grund
vattenytan utförs vanligen tätningen med 
bentonitpellets, bentonitgranuler eller ben
tonitpulver. Bentonit är ett material som inne
håller expanderande lermineral som sväller när 
det kommer i kontakt med vatten och då blir 
mycket tätt. Om vattnet är kraftigt förorenat av 
organiska lösningsmedel och framförallt inne
håller mycket höga salthalter kan svällningen 
utebli. Svällningen kan också utebli om bento
niten hamnar i en ren oljef as i närheten av 
grundvattenytan. Ett problem är att det inte går 
att garantera att tätningen lyckats. Liksom vid 
sandfilterkonstruktionen finns det även här risk 
för valvverkan. Genom att trycka ner en platta 
fäst på borrstänger kan tätningen packas för att 
minimera valveffekten. Om filtret sitter på stort 
djup uppnås bäst resultat om en bentonitslurry 
pumpas ner genom ett rör som succesivt dras 
upp. 

Chapuis och Sabourin (1989) har visat att det 
är vanligt förekommande med oönskad kom
munikation mellan filtret och högre liggande 
jordlager på grund av dålig tätning. Konse
kvenserna blir dels att grundvattenkvaliten 
påverkas och dels att den uppmätta tryckytan i 
röret inte representerar grundvattentrycket vid 
den aktuella filternivån. De rekommenderar att 
tätning utförs utefter hela rörlängden, från 
filtret och upp till markytan. Materialet ska 
utformas så att intern erosion inte uppstår och 
renspumpning och omsättningspumpning ska 

göras så försiktigt att inte erosion uppstår. 

Ovan grundvattenytan tätas med tät jord eller 
cementslurry. Både cement och bentonit kan 
inverka på vattenkvaliten genom att de ger ett 
högt pH i vattnet, 10-12 resp 8,5-10,5, Nielsen 
(1992). Dessutom kan cement avge kalciumjo
ner till vattnet och bentonit kan avge nat-
rium joner (om det är natriumbentonit) och 
adsorbera joner från grundvattnet. Bentoniten 
kan dessutom innehålla organiska additiv vilka 
kan laka ut. Materialens stora täthet gör dock 
att utlakningen är mycket långsam om tätning
en utförs korrekt. 

Renspumpning 
Installationen avslutas med att röret renspum
pas. Det görs för att avlägsna finmaterial från 
filterröret och sandfiltret som annars kan inver
ka på vattenkvaliten om de dras in i röret vid 
provtagning. Dessutom förbättras de hydraulis
ka egenskaperna i rörets närhet. Renspumpning 
åstadkoms genom att inledningsvis pumpa med 
ett lågt flöde som successivt ökas till en kapaci
tet som är betydligt högre än det pumpflöde 
som kommer att användas vid provtagningen. 
En kompletterande metod är att inducera tryck
stötar i röret genom att dra en kolv, tex en 
vattenhämtare upp och ner i röret vilket resulte
rar i att vattnet omväxlande rör sig ut och in 
genom filtret och lösgör finmaterial. Det lös
gjorda materialet pumpas därefter bort. Om 
filterröret är placerat i finsand eller finare 
material bör renspumpningen ske med varsam
het för att undvika att naturligt material dras in 
i sandfiltret. Renspumpning ska pågå tills 
vattnet är klart och fritt från partiklar. Prov ska 
inte tas direkt efter renspumpningen utan först 
efter att förhållandena stabiliserats vilket kan ta 
flera dagar. Grundvattenintagets utformning 
framgår av FIG. 5.3.5. 
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Figur 5.3.5 Utfonnning av filterrör sandfilter, 
sekundärt filter och tätning, Schalla 
och Walters (1990). 

Provtagning av grundvatten 

Mätning av grundvattennivå 
Det första som görs är att mäta avståndet från 
rörets överkant ner till grundvattennivån med 
ett ljuslod eller klucklod. Om det flyter en icke
blandbar fas som bensin ovan grundvattenytan, 
reagerar inte ljuslodet. För att bestämma bensi
nens tjocklek finns det speciella mätare. Om 
man befarar att explosiva eller toxiska gaser 
tränger upp genom röret bör mätningar med 
gasmätare göras för att ge underlag till eventu
ella arbetsmiljöåtgärder. 

Omsättningspumpning 
Vatten som står uppe i stigröret ovanför filter
röret är inte representativt för grundvattnet. 
Representativiteten av vattnet nere i filterröret 
beror på om filterröret och omgivande sandfil
ter är utformat så att grundvatten kan strömma 
genom filtret på motsvarande sätt som det 
strömmar i omgivande mark. Undersökningar 
av Kearl et al (1992), Puls och Powell (1992) 
m fl indikerar att vattnet i filterröret är repre
sentativt för grundvattnet om installationen 
sker korrekt. Om vattnet är stillastående i röret, 

vilket det är i stigröret, påverkas det under 
lång tid av materialet i röret och av kontakten 
med atmosfären vilket kan leda till att förening
ar som järn oxideras och fälls ut, att lättflyktiga 
gaser avgår till atmosfären, att pH förändras 
mm. Dessutom är vattnet i stigröret inte repre
sentativt för grundvattnet vid den aktuella 
tidpunkten eftersom kommunikationen är 
minimal med omgivande vatten. Innan prov tas 
ska därför vattnet i grundvattenröret omsättas 
och ersättas med nytt vatten som rinner in. 
Omsättningen sker genom att pumpa bort 
vattnet eller genom att ta bort det med en 
hämtare. Det finns olika uppfattningar om hur 
denna omsättning ska gå till och framförallt om 
hur länge omsättningen ska pågå innan prov 
ska tas. 

Eftersom det kan vara stora mängder vatten 
som ska pumpas bort måste den tillgängliga 
pumpen ha kapacitet att klara det. Det innebär 
att tryckpumpar ofta används om diametern på 
röret är tillräckligt stor och om tillrinningen är 
hög. Ett idealt sätt att ta prov på är att använda 
samma utrustning för omsättningspumpning 
och provtagning. Det innebär vanligen att 
pumpen måste kunna ge ett variabelt flöde 
eftersom provtagningen ska göras vid lågt flöde 
och omsättningen vanligen görs vid högre flöde 
för att minska tiden. Forskning har dock visat 
att även omsättningspumpningen borde göras 
med lågt flöde för att förhindra att finpartiklar 
dras in i röret och sen hamnar i provet. 

Metoderna för att bestämma hur stor mängd 
vatten som ska pumpas bort innan vattnet är 
representativt är: 

0 Pumpa ett fixt antal rörvolymer 

0 Pumpa tills indikatorparametrar stabiliseras 

0 Pumpa en vattenvolym som beräknats med 
kännedom om rörets och jordens hydraulis
ka parametrar 

Den första metoden innebär att man först 
beräknar hur stor en rörvolym är och sedan 
pumpar bort ett bestämt antal rörvolymer. En 
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rörvolym är den volym stagnant vatten som står 
i stigröret ovan filterröret. Det finns alternativa 
definitioner som inkluderar både vattenvoly
men i filterröret och ute i sandfiltret. Skillnaden 
i definition beror på om vattnet i filterröret och 
sandfiltret antas vara stagnant eller inte. I 
litteraturen har 3-20 rörvolymer rekommen
derats. Majoriteten av undersökningar har visat 
att 3-5 rörvolymer är tillräckligt i de flesta fall. 

Idealt så borde prov tas av det omsatta vattnet 
och analyseras på den eller de parametrar som 
eftersöks i undersökningen. När analyserna 
visar att halterna stabiliserats kan pumpningen 
avbrytas. Eftersom det är mycket kostsamt att 
analysera specifika ämnen har man istället 
inriktat sig på att hitta indikatorparametrar som 
är enkla att mäta och som påverkas på samma 
sätt av pumpningen som de eftersökta parame
trarna. Sådana indikatorparametrar är elektrisk 
konduktivitet, temperatur, pH, syrgas och 
redoxpotential. Dessa har i första hand valts för 
att de är enkla att mäta under mer eller mindre 
kontinuerliga förhållanden och inte för att de 
har något uttalat samband med t ex koncentra
tionen av tungmetaller eller organiska ämnen. I 
PIG. 5.3.6 visas dock ett exempel på utmärkt 
samband mellan ledningsförmåga och sexvärt 
krom i grundvattnet. 
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Figur 5.3.6. Koncentrationen av sexvärt krom 
och elektrisk ledningsförmåga som 
funktion av pumptid, Schalla (1992). 
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Om man har kännedom om grundvattenzonens 
transmissivitet, rörets diameter och pumpflöde 
kan man beräkna hur lång tid det tar innan 
provet blir representativt, Gibb et al (1981). 
Eftersom jordens hydrauliska egenskaper 
varierar kraftigt ska resultatet av beräkningarna 
användas med försiktighet. 

Unwin och Maltby (1988) studerade hur om
sättningen av vatten i ett rör inverkade på 
koncentrationen av ett tillsatt färgämne i labo
ratorieförsök. Experimentuppställningen fram
går av PIG. 5.3.7. Prov togs med pumpen i 
olika positioner, ovan filtret och i filtret. Expe
rimentet utfördes med konstant tryckhöjd, dvs 
försöket simulerar en försiktig omsättnings
pumpning där grundvattenytan inte sänks. 
Resultaten visade att andelen stagnant vatten 
som drogs in i pumpen uppe i stigröret minska
de snabbt under de första fem rörvolymerna för 
att sedan följas av en period med stor variation 
som sträckte sig tills experimentet avslutades 
efter 40 rörvolymer, PIG. 5.3.8. Även när 
pumpen placerades i filterröret drogs stagnant 
vatten in, PIG. 5.3.9. När pumpen placerades 
mellan vattenytan och filtret drogs ca 2-4 % 
stagnant vatten in och när pumpen placerades i 
filtret drogs ca 1 % stagnant vatten in vid 
"jämvikt". Variationerna var dock flera gånger 
större. De stora variationerna anser författarna 
bero på turbulens vid pumpintaget. Pumpflödet 
var 1,0 1/min. De stora variationerna till trots 
varierar de kring ett lågt medelvärde vars 
betydelse avgörs i varje enskilt fall. 

Maltby och Unwin (1992) undersökte omsätt
ningspumpningens inverkan på vattenkvaliten i 
två stycken 2-tums grundvattenrör av PVC. 
Experimentet inleddes med att installera 
"packers" för att isolera området ovan filterrö
ret. Därefter blandades ett spårämne och syra 
(för att sänka pH en enhet) in i den ovanförlig
gande stagnanta zonen. Efter ungefär åtta 
timmar släpptes trycket i "packern" och den 
togs upp med stor försiktighet. Därefter sänktes 
en pump ner till önskat djup ovan eller i filter
röret och pumpning inleddes. Det uppumpade 
vattnet analyserades kontinuerligt. I PIG. 
5.3.10 visas resultatet när pumpen placerats ca 



barligen är dessa parametrar inte ägnade att 
avgöra när det stagnanta vattnet pumpats bort. 

TAP Om PIG. 5.3.9 skärskådas i detalj visar det sig WATER IIN .. . I att andelen stagnant vatten varierar kraftigt, 
j <-OVERFLOW 

STRUCTURE dock kring ett lågt medelvärde, i överensstäm
melse med laboratorieundersökningarna i PIG. 

DATA 
FLUOROMETER LOGGER 5.3.8 och 5.3.9. I---

Bäst resultat, dvs minst mängd stagnant vatten, 
uppmättes då pumpen först placerades 1,5 .. 

TO meter ovan filterröret och ca 18 liter pumpades 
DRAINll bort och därefter sänktes ner i filterröret för 

~ 

provtagning. När vattenprov togs från filterrö
Figur 5.3.7. Experimentuppställning för omsätt- ret visade det sig att det inte innehöll något 

ningspumpning, Unwin och Maltby färgämne, dvs inget stagnant vatten, PIG. 
(1988). 

5.3 .11. Fördelen med denna metod är att inte 
hela röret behöver tömmas för att ta ett repre

5 cm under vattenytan i röret. Figuren visar att sentativt prov. När 18 liter vatten pumpades 
minskningen av stagnant vatten sker snabbt bort utvecklades en zon under pumpens intag 
under de första rörvolymerna för att vara nere som bara bestod av färskt grundvatten. När 
på ca 0,2 % efter fyra rörvolymer. pumpen sänktes ner i denna zon kunde minst 

40 liter vatten utan innehåll av färgämne pum
Av figuren framgår att indikatorparametrarna pas upp. Som framgår av Figur 5.3.11 detekte
stabiliseras redan efter en rörvolym. Uppen- rades färgämnet igen efter ca 40 liters pump-
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färgämne) som funktion av pumptiden. Unwin och Maltby (1988) 

ning. Det innebär att färgämnet hade rört sig 
1,5 m ner till pumpintaget från ovanförliggande 
stagnanta vatten. Orsaken till detta ansågs vara 
en kombination av diffusion och konvektion. 

De flesta undersökningar har gjorts på grund
vattenrör med god tillrinning av vatten. Om
sättningspumpning av rör i täta jordarter inne
bär vanligtvis att röret pumpas torrt och att 
prov tas när vatten runnit in i röret igen, vilket 
kan ta flera timmar eller till och med flera 
dagar. Barcelona et al (1985) anger att man inte 
ska avsänka vattenytan ner till filterröret. Det 
beror på att luft då kan strömma in i marken 
och förändra den kemiska jämvikten i grund
vattnet. 

Det finns några uppenbara nackdelar med 
omsättningspumpning före provtagning: 

0 Stora mängder förorenat vatten pumpas upp 
vilket leder till ett kvittblivningsproblem 

0 Vatten som inte är representativt kan dras in 
i röret om pumpflödet är högt under lång tid. 
Även om indikatorparametrarna stabiliseras 
kan vattnet komma från ett område som inte 

representerar filtrets omgivning 

0 Kolloider kan dras in i röret om flödet är 
högt 

0 Vid pumpning minskar trycket och gaser 
kan avgå till atmosfären. Exempel är av
gången av lättflyktiga kolväten och pH
ökning på grund av koldioxidavgång 

0 Hög inströmningshastighet genom filtret kan 
ge utfällning av järn- och manganoxider 
samt kalciumkarbonat 

0 Sänkt grundvattenyta gör att marken luftas 
och de kemiska järnvikterna förändras 

Dessa nackdelar har initierat forskning som lett 
till att både pumpflöden och vattenvolymer kan 
minskas jämfört med tidigare rekommendatio
ner. Om samma utrustning ska användas för 
både omsättningspumpning och provtagning 
ska pumpen, eller slangen, placeras strax 
ovanför filtret eller nere i filtret. Endast det 
vatten som motsvarar volymen under pumpin
taget pumpas bort. Därefter tas prov med 
pumpen/slangen nere i filtret. Om olika utrust-
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konduktivitet, temperatur och pH som funktion av pumpade rörvolymer, Maltby och Unwin 
(1992). 

ningar används för omsättning och provtagning parametrar bör mätas, speciellt turbiditet har 
ska pumpen (vid omsättningen) placeras strax visat sig samvariera med metallhalter i grund
under vattenytan i röret och allt vatten som står vattnet. 
i röret ska pumpas bort. Det gäller speciellt om 
provet ska tas med vattenhämtare. Pumpflödet Om prov ska tas ofta i ett rör bör inledande 
bör vara lågt utan att för den skull leda till försök göras för att avgöra hur vattnet i röret 
orimligt långa pumptider. Flödet får inte vara ska omsättas före provtagning. Det kostar 
så högt att vattenytan avsänks. Indikator- naturligtvis mer i ett inledningsskede med kan 
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Figur 5.3.11. Andel stagnant vatten som funktion av pumpad volym när pumpen sänks ner för provtagning 
1,5 meter under nivån för omsättningspumpning, Maltby och Unwin (1992). 

visa sig vara en god investering om det leder 
till att omsättningspumpningen kan minskas. 
Dessutom leder det till att tilltron till analysre
sultaten ökar. 

Provtagning 
I miljögeotekniska sammanhang är det framfö
rallt grundvattnets innehåll av toxiska orga
niska ämnen och tungmetaller som är viktiga 
att kartlägga. Ofta förekommer de i låga nivåer 
från 1 ppb till 1 ppm. De är svåra att provta 
eftersom halterna är låga och det finns risk för 
att ämnena upptas eller avges till material i 
provtagningsutrustningen, till atmosfären eller 
till utfällningar och lerpartiklar i provet. För att 
kunna ta representativa prov av spårmetaller 
och organiska ämnen har flera olika typer av 
metoder utvecklats. Dessa metoder är också 
användbara för provtagning av andra an- och 
katjoner. 

När provtagningsmetod väljs är det viktigt att 
tänka på följande, Herzog et al (1991): 

□ Materialet i provtagningsutrustningen får 
inte avge eller uppta föroreningar från 
vattenprovet 

□ Metoden får inte leda till att pH eller redox
potentialen förändras i provet 

□ Avgång av lättflyktiga ämnen får inte ske på 
grund av luftning eller tryckförändringar. 

Materialens betydelse har diskuterats tidigare i 
kapitlet. 

Förhållandena nere i grundvattnet skiljer sig 
mot förhållandena uppe vid markytan bland 
annat med avseende på temperatur, tryck, 
gasinnehåll och redoxpotential. När grund
vatten förs till markytan kommer de kemiska 
jämviksförhållandena i vattnet att ändras om 
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inte åtgärder vidtas för att förhindra det. För
höjning av temperaturen gör t ex att lösligheten 
av fasta material ökar ( de flesta mineral) eller 
minskar (tex kalciumkarbonat) och att gasers 
löslighet i vatten minskar. Vatten som tas från 
stort djup och förs till markytan utsätts för ett 
stort tryckf all vilket också påverkar lösligheten 
av fasta material och gaser. Speciellt ökar 
avgången av lättflyktiga gaser som t ex ingår i 
bensin eller lösningsmedel. Halten koldioxid är 
alltid högre i marken än i atmosfären. Det 
innebär att koldioxid avgår när trycket minskar 
eller provet kommer i kontakt med luft, vilket 
får till följd att pH ökar. 

Om ett vattenprov med lågt eller inget innehåll 
av syre kommer i kontakt med luftens syre kan 
ämnen som järn och mangan oxideras och falla 
ut som hydroxider. Dessa utfällningar kan dels 
medfälla tungmetaller, som inte själva oxide
ras, och dels adsorbera tungmetaller. Det 
innebär att ämnen, som i det naturliga tillstån
det finns löst i grundvattnet, bortförs från 
vattnet och den efterföljande analysen visar en 
lägre halt än den verkliga. Även pH-värdet 
påverkas av oxidationen. Dessa processer ska 
hållas i minnet när provtagningsmetod väljs. 

De vanligaste provtagningsutrustningarna är: 

0 Hämtare 
0 Sugpump 
0 Tryckpump 

Den enklaste typen av vattenhämtare består av 
ett rör med en bottenventil. I toppen av röret 
sitter en lina som används för att fira ner och 
dra upp hämtaren ur grundvattenröret. När 
hämtaren sjunker ner genom vattnet på grund 
av sin egen tyngd strömmar vatten in i hämta
ren genom den öppna ventilen. När hämtaren 
lyfts stängs bottenventilen på grund av vatten
provets tyngd. Provtagaren töms genom att 
vatten hälls ut genom en öppning i hämtarens 
överdel. Fördelar med metoden är att den kan 
användas i de flesta rör oavsett rörets dimen
sion och vattennivå under markytan. Provtaga
ren är enkel att använda, enkel att rengöra och 
lätt att ta med överallt. Andra fördelar är att den 

finns i flera olika material och att provet inte 
utsätts för något undertryck. Nackdelar är att 
det är mycket arbetskrävande att ta prov (och 
framförallt "rens- och omsättningspumpa) från 
djupa rör, att prov tas från vattenytan där en 
förhöjd ansamling av föroreningar kan före
komma, att vattnet kan grumlas upp när hämta
ren sjunker ner i vattnet, att partiklar kan sätta 
sig i ventilsätet och därmed förhindra att venti
len sluter tätt och att flyktiga ämnen kan avgå 
vid tömning av provtagaren. Det finns dock 
speciella ventiler att använda för att minimera 
avgasningen av lättflyktiga ämnen. 

För att kunna ta vattenprov från olika nivåer i 
röret finns två typer av hämtare, dels "två
ventilshämtare" och dels "tub-hämtare", PIG. 
5.3.12. Två-ventilshämtaren skiljer sig från den 
enkla standardhämtaren endast genom att den 
förutom bottenventilen också har en ventil i 
toppen av provtagaren. Det innebär att vattnet 
strömmar igenom hämtaren vid nedsänkning 
till provtagningsnivån. När hämtaren dras upp 
stängs båda ventilerna, vilket gör att vatten inte 
kan strömma ut eller in i hämtaren vid upp
dragning. "Tub-hämtaren" finns i några olika 
forskningsvarianter, tex Gillham (1982), 
Picken (1988), och i någon enstaka kommer
siell variant. Här förs en sluten tub ner till 
provtagningsnivån och prov tas genom att 
aktivera provtagaren mekaniskt eller pneuma
tiskt. Aktiveringen innebär att en kolv i en 
behållare (tex spruta) dras bakåt och därmed 
drar in prov eller att en kanyl trycks in i ett 
plastmembran och därmed etablerar kommuni
kation mellan vattnet och en evakuerad behål
lare. Kanylen trycks in i membranet genom att 
applicera tryckluft eller genom att släppa ner en 
tyngd som trycker in kanylen. Förutom nivåbe
stämda prov är "tubhämtarnas" primära appli
kation i samband med provtagning av lättflykti
ga ämnen. Gasavgången minimeras med dessa 
hämtare. 

Provtagning med sugpump innebär att man 
utsätter vätskan i grundvattenröret för ett 
undertryck, vilket gör att den sugs upp i en 
slang till markytan. Lyfthöjden är ca 7 m. Det 
innebär att prov inte kan tas om grundvatteny-
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Figur 5.3.12. Vattenhämtare, två-ventilshämtare 
(överst) och "tub-hämtare" (un
derst), Timco. 

tan ligger djupare än 7 m under markytan om 
sugpumpen placeras på markytan. Det applice
rade undertrycket för med sig att det finns risk 
att lättflyktiga gaser avgår. Denna teknik 
rekommenderas därför inte för provtagning av t 
ex trikloretylen och andra lättflyktiga kolväten 
(VOC). En fördel med metoden är att det är 
möjligt att utföra provtagningen så att vattnet 
endast kommer i kontakt med en stationär 
provtagningsslang och inte med någon del av 
pumpen, FIG. 5.3.13. 

Teflon samling 
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Udt0b 

A3oring 

Priavetagnings
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Figur 5.3.13. Sugpump för vattenprovtagning, 
Lossepladsprojektet (1989). 

Om en stationär slang installeras i varje grund
vattenrör undviks kontaminering på ett utmärkt 
sätt. Exempel på pumpar är enkla hand- eller 
fotpumpar, peristaltiska pumpar (slangpumpar) 
och centrifugalpumpar. Peristaltiska pumpar 
driver fram vattnet genom att ett undertryck 
skapas av roterande rullar som successivt 
trycker ihop slangen. Slangbiten som ligger 
mot rullarna måste vara mjuk och utgörs vanli
gen av silikon, vilket innebär en risk för att 
ämnen i vattnet kan adsorbera till slangen eller 
att slangen avger ämnen till vattnet. Det ska 
observeras att denna slang bara är några deci
meter lång, resten av slangen kan utgöras av 
teflon eller annat högkvalitativt material. En 
nackdel med centrifugalpumpar är att vattnet 
sugs genom pumphuset, vilket kan ge upphov 
till kontaminering och dessutom försvårar 
rengöringen mellan olika provtagningstillfäl
len. 

Tryckpumpar trycker upp vattnet med hjälp av 
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centrifugalverkan eller förträngning (med kolv, 
membran, kugghjul, spiral eller direkt med 
gastryck), Lossepladsprojektet (1989). Tryck
pumpen är alltid under vattenytan, medan den 
drivande enheten antingen är ihopbyggd med 
pumpen eller fristående på markytan. Några av 
pumptypema framgår av FIG. 5.3.14. Alla 
dessa pumptyper finns i storlekar som går ner i 
50 mm-rör och finns i utföranden med olika 
material som teflon, PVC, rostfritt stål m m. 
Fördelar med tryckpumpar är att risken för att 
lättflyktiga ämnen ska avgå är liten, eftersom 
vattnet utsätts för ett övertryck och inte kom
mer i kontakt med atmosfärsluften. En annan 
fördel är att pumpflödet kan regleras för flera 
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av pumptypema, vilket gör att de kan användas 
både för omsättningspumpning och provtag
ning. En nackdel med pumparna är att det finns 
risk för krysskontaminering om de flyttas 
mellan flera grundvattenrör. Pumpar, som 
bygger på principen att gas, i direkt kontakt 
med vattnet, trycker upp provet, kan eventuellt 
påverka provets gasjämvikt. 

Ett flertal fält- och laboratorieundersökningar 
har genomförts med syftet att jämföra olika 
metoder för provtagning av framförallt flyktiga 
kolväten. Barcelona et al (1984) undersökte hur 
fyra olika metoder inverkade på avgången av 
trihalometaner från vatten. Resultatet blev att 
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Figur 5.3.14. Tryckpumpar, Lossepladsprojektet (1989). 
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avgången blev stor ( 4-16 % ) vid provtagning 
med sugpump och gastryckspump (3-7 % ) och 
obetydlig för vattenhämtare och membran
pump. 

Schalla et al ( 1988) jämförde möjligheterna att 
ta representativa prover av lättflyktiga klore
rade kolväten (trikloretylen, tetrakloretylen och 
trikloretan) med kolvpump av teflon och rost
fritt stål, vattenhämtare i teflon, membranpump 
i teflon och en gastryckspump i PVC. Ingen 
statistisk skillnad kunde påvisas mellan de 
olika metoderna. 

Unwin och Maltby (1988) simulerade provtag
ning av fem VOCs (dietyleter, kloroform, 
toluen, trikloretylen och tetrakloretylen) med 
fem provtagningstekniker (sugpump, teflon
hämtare, membranpump, dränkbar pump, 
"tubhämtare"). Sugpumpen bestod av en 2 
liters E-kolv som evakuerades. "Tubhämtaren" 
ansågs ge de tillförlitligaste proverna och togs 
därför som en referens mot vilken övriga 
metoder jämfördes. Studien visade att avgång
en av VOC från proverna ökade i takt med 
kolvätenas tendens att avdunsta från vatten 
(Henrys konstant, H, ökade), FIG. 5.3.15. 
Speciellt stor var effekten för sugpumpen 
("Flask" i FIG. 5.3.15). Undersökningen visade 
att användningen av sugpump ger betydligt 
större förlust av VOC än övriga metoder. 

Imbrigiotta et al (1988) utvärderade sju prov
tagningsmetoder för provtagning av VOC i fält. 
Metoderna var vattenhämtare (enventils- och 
tvåventilshämtare samt "tubhämtare" som 
aktiveras med hjälp av undertryck via en slang 
från markytan), sugpump (peristaltisk pump) 
och tryckpumpar (membranpump, spiralpump 
och kugghjulspump). Studien visade att kon
centrationen av VOC i prov tagna med den 
peristaltiska pumpen och "tubhämtaren" var 
signifikant lägre än i övriga prov. Någon signi
fikant skillnad kunde inte upptäckas mellan 
övriga metoder. Den låga koncentrationen i 
"tubhämtaren" ansågs bero på läckage i provta
garen. 

Provtagningsmetodik för tungmetalljoner i 

grundvatten har studerats i mindre omfattning 
än metodik för organiska ämnen. Det är fram
förallt frågan om prover ska filtreras eller inte, 
och delvis vilka material som ska användas 
som har studerats. En avgörande skillnad 
mellan organiska ämnen och metalljoner är att 
metalljoner förekommer naturligt i låga halter i 
jorden i motsats till organiska föroreningar, 
Puls och Powell (1992). Det innebär att det 
finns tungmetaller i grundvatten och på jord
partiklar även utan att något utsläpp har skett. 
Tungmetaller har en mycket stor förmåga att 
binda till jordpartiklar vilket gör att det normalt 
är mindre än en procent av det totala innehållet 
av tungmetalljoner i marken som är löst i 
grundvattnet. Vid provtagning bör ett prov tas 
som innehåller den del av tungmetallerna som 
är rörliga i grundvattnet. Det innebär att både 
lösta metaller och partikelbundna metaller 
(främst kolloider) kan ingå. Kunskapen om 
transporten av kolloider i grundvattnet är idag 
ofullständig. I bergsprickor har mobila kollo
ider och pseudookolloider i storleksordningen 
50-500 nm detekterats, Allard (1992). Det filter 
som vanligen används i grundvattensamman
hang har en porstorlek på 450 nm. Det förda 
resonemanget implicerar att det är viktigt att 
provtagningen sker med stor försiktighet för att 
undvika att dra in fast material som inte är 
mobilt i grundvattnet och undvika att filtrera 
bort kolloider som är mobila. 

Kearl et al (1992) har sänkt ner en videokamera 
(colloidal borescope) i grundvattenrör för att 
studera mobiliteten av kolloider i samband med 
provtagning. Undersökningarna visar att flödet 
i röret blir turbulent när kameran sänks ner och 
att det blir laminärt efter 5 till 30 minuter. 
Flödet förblir därefter konstant till riktning och 
storlek. Trots att flödet stabiliseras snabbt 
varierar koncentrationen av kolloider med 
tiden. Resultat från olika geologiska for
mationer visar att kolloidkoncentrationen 
minskar ner till ett förmodat jämviktstillstånd 
efter ca 24 timmar. 

I alla formationer sker en transport av kolloider 
in i filterröret med högre kolloidkoncentration i 
områden innehållande finjordspartiklar. Trans-
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Figur 5.3.15. Förlust av VOC med olika provtagningsmetoder som funktion av Henrys konstant, Unwin och 
Maltby (1988). 

porten av kolloider ansågs svara mot naturliga 
förhållanden och var inte en påverkan av 
grundvattenröret eller kamerans närvaro. 
Analogin mellan kameran och en pump eller en 
hämtare innebär att när en provtagningsutrust
ning sänks ner kommer partiklar att grumlas 
upp och de naturliga förhållandena kommer 
inte att återställas förrän efter flera timmar. 
Efter uppnådd jämvikt togs vattenprov genom 
att pumpa med membranpump eller peristaltisk 
pump med lågt flöde. Det visade sig att kollo
idkoncentrationen endast ökade obetydligt när 
flödet var I 00 ml/min och ökade till det dubbla 
när flödet var 240 ml/min. Om pumpen place
rades i mitten av ett 1,6 meter långt filterrör 
och pumpning utfördes med 240 ml/min för
ändrades inte den horisontella strömningen i 
filtret vilket indikerar att vattnet i stigröret ovan 
filtret ej påverkas. I överensstämmelse med 
Robin och Gillham (1987) fastslogs att det 
stagnanta vattnet i stigröret inte blandas med 
vattnet i filtret om pumpflödet är lågt i förhål
lande till formationens kapacitet. Eftersom 

installation av provtagningsutrustning stör de 
naturliga förhållande kraftigt rekommenderar 
Kearl et al (1992) att provtagningsutrustning 
(sugslang eller tryckpump) installeras perma
nent i grundvattenrör. 

Puls och Powell (1992) har jämfört innehållet 
av arsenik i grundvattenprover tagna med 
vattenhämtare och med membranpump som 
pumpas med lågt flöde, 200-300 ml/min. 
Resultaten visade att det inte fanns någon 
skillnad i arsenikhalter för filtrerade (filtrens 
porstorlek var 0, 1 µm, 0,45 µm och 5,0 µm) 
och ofiltrerade prov som togs med lågt flöde. 
Däremot var skillnaderna stora för filtrerade 
och ofiltrerade prov som togs med vattenhäm
tare. Det beror på att hämtaren grumlar upp 
vattnet när den sänks ner och kolloider kan 
strömma in i den. Vid provtagningarna mättes 
turbiditeten vilket visade att den var betydligt 
högre vid provtagning med hämtare. En intres
sant iakttagelse var att det filtrerade provet, 
porstorlek 0,45 µm, som tagits med hämtaren 

53 



innehöll lägre halter arsenik än vattnet som 
togs med den peristaltiska pumpen. Det kan 
bero på att filtret sätts igen av partiklar vilket 
reducerar porstorleken eller att arsenik adsorbe
rat till partiklar som exponerats pga turbulen
sen i röret. Författarna kommer till samma 
slutsats som Kearl et al (1992) att omsättning 
och provtagning ska ske med lågt flöde och att 
pumpen ska placeras på den nivå som prov 
önskas från, vanligen mitt i filtret. 

Förbehandling 
Beroende på vilka analyser som ska göras 
förbehandlas upptagna prover på olika sätt. Det 
innebär att det kan vara nödvändigt att samla 
vatten från ett grundvattenrör i flera olika 
behållare med varierande typ av förbehandling. 
Med förbehandling menas filtrering och kon
servering. 

Normalt sett är man intresserad av att ta ett 
prov som är representativt för det vatten som 
rör sig i den mättade zonen under naturliga 
förhållanden. Det innebär att metalljoner på 
siltpartiklar som dras in i filtret på grund av ett 
högt pumpflöde inte är representativa för 
grundvattnet medan metallkolloider som natur
ligt transporteras i bland annat större berg
sprickor är representativa. I det första fallet är 
det logiskt att filtrera provet (delvis som kom
pensation för att rörinstallationen inte är opti
mal) medan det inte är det i det senare fallet. 
Innan kunskapen om kolloiders transport i 
grundvattnet blir större än idag är det i många 
fall svårt att ta ställning till om prov ska filtre
ras eller inte. Filtrering av prov sker dock 
standardmässigt med filter med porstorleken 
0,45 µm. Ämnen som går igenom filtret anses 
vara i lösning medan ämnen som inte går 
igenom anses vara partikelbundna. Det finns 
dock partiklar som går igenom filtret vilket 
visar att gränsen 0,45 µm är operationellt vald, 
framförallt med tanke på att filtreringstiden är 
överkomlig jämfört med finare filter. 

Filtrering påverkar den kemiska jämvikten 
genom att vattnet utsätts för en tryckförändring, 
oavsett om man sugfiltrerar eller tryckfiltrerar, 
och genom att provet kommer i kontakt med 

atmosfären. Det innebär att lättflyktiga ämnen 
kan avgå till atmosfären med för låg halt i 
provet som följd eller att utfällningar av fram
förallt järnhydroxid sker. Om lättflyktiga 
ämnen ska analyseras ska provet därför inte 
filtreras. Andra felkällor är att filtren kan laka 
ut ämnen, adsorbera ämnen och att filtret kan 
sätta igen och därmed minska den effektiva 
porstorleken. Om samma filtreringsutrustning 
används för att filtrera prov från flera grund
vattenrör finns det risk för krysskontaminering. 
Att analysera prover utan att filtrera ger en 
konservativ uppskattning av halterna av både 
organiska och oorganiska ämnen. 

Pennino (1990) beskriver ett fall där förhöjda 
halter av bly upptäcktes i grundvattnet i ett 
områden utan kända föroreningskällor. Prover
na hade konserverats direkt utan filtrering. 
Detta gjorde att det fanns misstankar om att 
partikulärt material innehållande bly dragits in i 
provet och att sedan blyet frigjorts när syra 
tillsattes. Vattenprovernas grumlighet bestäm
des för de 70 rören med en subjektiv skala och 
parades ihop med blyanalyserna. Resultatet 
visade att det fanns ett tydligt samband mellan 
grumlighet och blyhalt i vattnet, TABELL 
5.3.3. Den slutsats som drogs var att blyet 
fanns naturligt i marken och att proven bör 
filtreras i fält före konservering. 

Tabell 5.3.3. Sambandet mellan grumlighet och 
blyhalt i 70 grundvattenrör, Pennino 
(1990). 

Grumlighet Närvaro av bly 
Nej Ja 

Ej grumligt 31 1 
Något grumligt 7 3 
Grumligt 7 8 
Mycket grumligt 1 12 

Om proverna ska filtreras bör det ske så snabbt 
som möjligt, helst i fält. Det bästa sättet är att 
använda engångsfilter som sätts direkt på 
provtagningsslangen. Det minimerar tryckför
ändringar och kontamineringsrisken och är 
dessutom mycket praktiskt i fält. Om hämtare 
används måste separat filtreringutrustning 
användas. 
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Efter eventuell filtrering ska prover för de flesta 
typer av analyser konserveras med någon kemi
kalie. Konservering, flasktyp, förvaring mm be
skrivs i SIS 10. 

Piezometerprovtagare 
Installation av grundvattenrör med foderrörs
borrning och installation av sandfilter, bentonit 
och cement är en omständig och dyr procedur. 
Dessutom är det ett ingrepp som påverkar de 
naturliga strömningsförhållandena och leder till 
att förorenad jord och borrvätska måste om
händertas. Ett alternativ till konventionella 
grundvattenrör är så kallade piezometerprov
tagare, dvs klena grundvattenrör som trycks ner 
i marken. Längst ner finns det ett filter där 
grundvattnet kan strömma in. Rörets diameter 
är ca 25-40 mm och filtrets längd varierar 
mellan 5-100 cm. Vid neddrivningen är filtret 
antingen blottat eller skyddat. Det skyddade 
filtret friläggs vid provtagningsnivån genom att 
röret dras uppåt eller genom att slå spetsen 
nedåt. Eftersom filtret är skyddat kontamineras 
det inte av föroreningar ovan provtagnings
punkten. En annan fördel med skyddet är att 
filtret inte sätts igen av lera vid neddrivningen. 
Vattenprov kan sedan tas från röret genom att 
suga eller trycka upp vatten via en slang, sänka 
ner någon typ av hämtare eller genom att dra 
upp hela piezometern om den innehåller en 
stationär provtagningsbehållare med backven
til. 

Fördelar med metoden är att den är snabb och 
billig, kan utföras med konventionell utrustning 
för CPT-sondering eller liknande, ger inget 
förorenat borrkax eller borrvätska, ger detalje
rad information om hur halterna i grundvattnet 
varierar med djupet, minskar behovet av att 
omsätta vattnet i röret och ger möjlighet att ta 
prov i täta jordarter. 

Nackdelar är att metoden bara fungerar i jordar 
där det är möjligt att trycka ner piezometrarna. 
Med konventionella borrbandvagnar kan de 
installeras i lera och silt. Fordon med stor 
tryckkraft kan trycka ner rören i sand. Grus och 
sten stoppar dock neddrivningen. En annan 
nackdel är att provtagarna ger små vattenmäng-

der, vilket kan vara problematiskt om många 
analyser ska göras eller om komplicerade 
organiska spårämnesanalyser ska göras. De två 
vanligast förekommande piezometerprovtagar
na är BAT-provtagaren och Hydropunch
provtagaren, PIG. 5.3.16. De är konstruerade 
av material som rostfritt stål, polyeten och 
teflon. 

Med BAT-systemet tas vattenprov med en 
evakuerad behållare som sänks ner till provtag
ningsspetsen. När behållaren kommer i kontakt 
med spetsen penetrerar en kanyl, som sitter 
monterad längst fram i behållaren, dels ett 
membran i den evakuerade behållaren och dels 
ett membran i filterspetsen. Det leder till att 
vatten strömmar in i behållaren. När den är 
fylld, dras den upp och membranet försluts. 
Provtagningsspetsen blir kvar i jorden för 
senare provtagning eller för att drivas längre 
ner. Kvaliteten på proverna blir hög eftersom 
risken för kontaminering är mycket liten och 
proverna tas vid det tryck och den temperatur 
som råder vid provtagningspunkten. Speciellt 
är metoden bra för provtagning av lättflyktiga 
kolväten. 

I Hydropunchprovtagaren rinner vattnet in med 
hjälp av det hydrostatiska trycket. Vattnet fyller 
upp provtagaren underifrån via kul ventil. När 
behållaren är fylld, dras hela provtag
ningsspetsen upp och provet hälls upp i flaskor. 
Provtagaren är inte sluten, vilket gör att vattnet 
kan reagera med luften. 

Blegen et al (1988) jämförde BAT-systemet 
med andra provtagningsmetoder i en fältstudie. 
De undersökta metoderna var membranpump, 
vattenhämtare, BAT-spetsar med filter av 
HDPE och Teflon, BAT Well-Probe och West
bay MP System. BAT Well-Probe är en spets 
som specialutformades för detta projekt för att 
kunna installeras i existerande grundvattenrör. 
Spetsen sänks ner till önskad nivå i ett två-tums 
grundvattenrör och tätar mot rörväggen med 
två o-ringar. Röret nedanför spetsen är nu 
isolerad från resten av röret och prov tas på 
samma sätt som för den normala typen av 
BAT-spetsar. Westbay-systemet är konstruerat 
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för att prov ska kunna tas på olika nivåer i 
samma borrhål genom att öppna och stänga 
provtagningsportar på hydraulisk väg. Vatten
prover som togs med de olika systemen analy
serades på pH, elektrisk konduktivitet, suspen
derade ämnen, kiselsyra, bikarbonat, klorid, 
sulfat, nitrat, natrium, kalium, kalcium, magne
sium, järn, mangan, totalt organiskt kol, ben
sen, klorbensen och kloroform. Halten kloro
form var under detektionsgränsen för alla prov 
och halten av de oorganiska parametrarna 
uppvisade ingen variation mellan de olika 
provtagningsmetoderna. Däremot var koncen
trationsskillnaden för bensen och klorbensen 
signifikant mellan de olika metoderna. I all
männhet gav provtagning med BA T-systemet 
och membranpumpen högre halter än vad 
vattenhämtaren och Westbay-systemet gav. 
Eftersom det var ett fältförsök finns det inget 
facit som talar om vad den "sanna" halten är i 
grundvattnet, men man kan anta att ju högre 
halten är desto riktigare resultat eftersom 
lättflyktiga kolväten har en tendens att avgå vid 
provtagningen. Någon tillförsel av lättflyktiga 
kolväten på grund av provtagningen är inte 
trolig. I PIG. 5.3.17 framgår halterna av klor-
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bensen för de olika metoderna. Blegen et al 
(1988) poängterar att en stor fördel med BAT
systemet är att tidsödande omsättningspump
ning kan undvikas samt att provtagning sker på 
samma sätt varje gång. 

Mines et al (1993) tog grundvattenprover med 
BAT-systemet i områden som var förorenade 
av bensin från läckande tankar. Vid ett tillfälle 
installerades två BAT-spetsar, en med stålfilter 
och en med HDPE-filter, i närheten av varann 
till samma djup (3,8 meter under markytan). 
Prov togs och analyserades på lättflyktiga 
kolväten typiska för bensin. De anmärknings
värda resultaten framgår av TABELL 5.3.4 
Författarna förklarar den stora skillnaden i 
halter med att kolvätena adsorberar kraftigt till 
HDPE-filtret. 

Kaback et al (1989) har jämfört grundvatten
prover som tagits med Hydropunch och med 
konventionell grundvattenprovtagning i närhe
ten av ett kolupplag med tillhörande lakvatten
bassäng. Resultaten visade att överensstämmel
sen mellan metoderna var god. Metoden 
rekommenderas på grund av dess snabbhet och 
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Figur 5.3.17. Medelvärde och standardavvikelse för klorbensen i grundvattnet, Blegen et al (1988). 
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Tabell 5.3.4. Koncentration i grundvattnet, ppb, av lättflyktiga kolväten beroende på material i BAT-filtret, efter 
Minas et al (1993). 

Organisk förening BAT-spets/stålfilter BAT-soets/HDPE-filter 
Bensen 285 
Toluen 13,5 
Etvlbensen 99 
Xvlener (m, o, p) 147 

dess förmåga att ge detaljerad information som 
inte kan fås från grundvattenrör. Prov kunde 
dock inte tas med Hydropunch-provtagaren i 
zonen 0-1,5 m under grundvattenytan, eftersom 
vattentrycket här är för litet för att vatten ska 
strömma in i provtagaren. Provtagaren fylls på 
5-10 minuter i grov sand och på 30-45 minuter 
i siltigajordar, Ehrenzelter et al (1991). Efter
som provbehållaren i BAT-provtagaren är 
evakuerad, fylls den något fortare. 

Provtagning från piezometerprovtagare kan 
också göras med sugpump eller hämtare, SGI 
(1991) och Delft geotechnics (1991), FIG. 
5.3.18. 

peristaltic pump 

PE/1eflon~ N
lube sample

ji oon~!ID 0 

I 

E I,,I ground.waterC
E '--. 
g . vyon filter ,... ,., 

' 
I 

closed position '"'· :n position 

Figur 5.3.18. Piezometerprovtagare, Delft 
geotechnics (1991). 
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5.4 UTVECKLING 
Genomgången av material och metoder för 
grundvattenprovtagning visar att det är många 
parametrar som inverkar på kvaliteten hos det 
upptagna provet. Olika provtagningsmetoder 
kan resultera i analysresultat som varierar med 
flera hundra procent. Det är nog ingen överdrift 
att tro att många grundvattenanalyser som görs, 
eller har gjorts, utförs på prover som inte är 
representativa. 

Inverkan av de olika parametrarna på grund
vattenprovets representativitet varierar och det 
är viktigt att inrikta ansträngningarna på de 
parametrar som har störst betydelse. Viktigast 
är att placera provtagningspunkten där den ger 
efterfrågad information. Skillnaderna i kon
centration beroende på placering i plan och 
djup är mycket stora, speciellt i heterogena 
geologiska miljöer som ofta är fallet i Sverige. 
För att kunna placera grundvattenrören op
timalt måste man ha kännedom om de lokala 
hydrogeologiska förhållandena och om föro
reningskällan. Kunskap om det fås genom 
kartstudier, flygbildstolkning, sondering, 
jordprovtagning, porgasprovtagning, geofysis
ka mätningar och grundvattenmodellering. Att 
utveckla metoder för optimal placering av 
grundvattenrör är önskvärt med tanke på den 
stora vikt som läggs på resultaten av grund
vattenanalyser. Framförallt bör variationerna i 
vertikalled uppmärksammas och detekteras 
med hjälp av korta filter (0,2-1,0 m). 

Ett vattenprov ska representera området när
mast filtret. Det innebär att det är mycket 
viktigt att det inte finns någon direkt kommuni
kation med grundvattnet på högre nivåer via ett 
mellanrum mellan rör och omgivande jord. Om 
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ett borrhål tas upp och rör installeras måste 
mellanrummet som uppstår mellan rör och 
borrhålsvägg tätas med bentonit eller cement. 
Tyvärr är det svårt att vara riktigt säker på att 
tätningen lyckas. Metoder för att kontrollera 
tätningen är önskvärda. Chapuis och Sabourin 
(1989) anger en metod där vattennivåns av
sänkning studeras för att kunna avgöra om 
tätningen fungerar eller inte. Tätningens funk
tion i vatten med lågt pH och hög salthalt eller i 
enskilda faser av lösningsmedel eller olja bör 
också studeras närmare. I lösa jordar uppnås 
god tätning utefter röret om piezometerprovta
gare trycks ner utan förborrning. 

Renspumpning ska alltid göras direkt efter 
installation för att pumpa bort partiklar tills 
vattnet är klart. Det görs dels för att öka filtrets 
kapacitet och dels för att minska inströmningen 
av partiklar vid senare provtagning. Med tanke 
på partiklars inverkan på metalljoner är det 
väsentligt att göra en så fullständig renspump
ning som möjligt. 

Vid provtagningstillfället ska följande moment 
behandlas: omsättning av stillastående vatten, 
provtagning, förbehandling (filtrering), lagring 
och eventuellt fältanalys. 

Vikten av dessa moment och hur de utförs 
varierar för ämnen som framförallt fördelar sig 
mellan vatten och jord å ena sidan och ämnen 
som fördelar sig mellan vatten och luft å andra 
sidan. Exempel på de förstnämnda är tungme
taller och organiska ämnen som P AH, PCB m 
m. Exempel på de sistnämnda är lättflyktiga 
kolväten (VOC) somt ex finns i bensin och 
lösningsmedel. 

När det gäller ämnen som gärna associerar till 
partiklar eller som finns naturligt i jorden som 
tungmetaller, måste frågan om partiklar trans
porteras eller inte i grundvattnet besvaras. Om 
partiklar (egentligen kolloider) transporteras 
naturligt i jorden ska dessa också ingå i det 
vattenprov som tas upp. Om de däremot inte 
rör sig under naturliga strömningsförhållanden 
ska de heller inte tas med i vattenprovet på 
grund av den störning som introduceras vid 

provtagningen. Den förhärskande åsikten har 
varit att endast ämnen löst i grundvattnet rör 
sig. Den lösta andelen har operationellt definie
rats som den del som går igenom ett filter med 
porstorleken 0,45 µm trots att det finns kollo
ider som är mindre än 0,45 µm. Om förståelsen 
för partikeltransport i olika jordarter kan ökas, 
kan också en bättre provtagningsteknik utveck
las. För kemiskajämviktsberäkningar är det 
den lösta andelen som ska bestämmas, medan 
det är den andel som rör sig i grundvattnet som 
ska bestämmas vid transportberäkningar. 

Puls och Powell m fl ( 1992a, 1992b) har i flera 
artiklar visat att konventionell provtagningstek
nik med vattenhämtare eller pumpning med 
högt flöde (>1 I/min) resulterar i större andel 
partiklar i vattenprovet än vad som är naturligt 
i grundvattnet. Om dessa prov analyseras utan 
att först filtreras skall resultaten användas med 
mycket stor försiktighet. De rekommenderar att 
en separat provtagningsutrustning installeras i 
varje grundvattenrör och att prov tas vid lågt 
pumpflöde ( 100-300 ml/min) för att undvika 
onaturlig partikeltransport. De har visat att 
koncentrationerna mellan ofiltrerade och filtre
rade prov (0, 1 µm, 0,45 µm och 5 µm) inte 
skiljer sig åt om prov tas enligt dessa rekom
mendationer, Puls et al (1992). I samma artikel 
visas också att även om vattenprover som tas 
med högt pumpflöde filtreras så blir halterna 
lägre än de naturliga halterna (vattenprov taget 
med lågt flöde). Det kan bero på att större 
kolloider adsorberar mindre partiklar och lösta 
metaller och/eller att de större partiklarna sätter 
igen filtret och därmed minskar filtrets porstor
lek. Om avståndet till grundvattenytan är 
mindre än 6 m, är det en bra metod att installe
ra en slang i varje rör och sedan pumpa upp 
vatten vid lågt flöde med en sugpump. Slang
ens intagsände ska sitta i filtret. Vid djupare 
liggande grundvatten bör vatten pumpas upp 
med lågt flöde med en tryckpump. Innan prov 
tas bör vattnet omsättas med samma pump tills 
indikatorparametrar är konstanta. 

Utvecklingen tyder på att standardrecept som 
att pumpa bort tio rörvolymer vatten före 
provtagningen kommer att försvinna och 
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ersättas av betydligt varsammare metodik för 
att bara byta ut det vatten som finns i filterspet
sen. När det gäller provtagning av metalljoner 
och organiska gifter är omsättningspumpning, 
provtagningsflöde och filtrering kritiska mo
ment. Provtagningsprincip (sug- eller tryck) 
och lagring är inte lika kritiskt. För metallprov
tagning är hård färglös PVC eller Teflon bäst, 
medan rostfritt stål är bäst för organiska äm
nen. Grundvatten som ska analyseras på orga
niska ämnen förvaras bäst i glasflaskor, medan 
plastflaskor är att föredra om metalljoner ska 
analyseras. 

Provtagning av lättflyktiga kolväten (VOC) 
bjuder på helt andra provtagningsproblem. Här 
är provtagningsprincipen och lagringen kritiska 
moment, medan partikeltransport och filtrering 
inte utgör något problem. Filtrering undviker 
man helt enkelt och VOC associeras i mycket 
liten utsträckning till partiklar. Efter att vattnet 
i filtret bytts ut, tas prov med tryckpump, tex 
membranpump, vattenhämtare eller tubhämta
re. BAT-provtagare är ett annat bra alternativ. 
Provtagning med sugpump eller trycklufts
pump, där luften kommer i kontakt med vatt
net, innebär att kolvätena kan avgå från vattnet. 
Det ska också påpekas att det inte bara hänger 
på utrustningen om provet blir av bra kvalitet. 
Även kompetens hos den som tar provet inver
kar. Bästa materialval vid provtagning av 
organiska ämnen är rostfritt stål, glas Teflon 
ellerPVC. 

Lagring av vattenprov innehållande VOC är ett 
kritiskt moment och prov bör analyseras så 
snabbt som möjligt efter provtagning. Lagring 
sker bäst i helt fyllda gastäta glasbehållare som 
förvaras mörkt och kallt. Glasbehållare med 
gastäta teflonsepta i locket rekommenderas. 

För provtagning av både oorganiska och orga
niska ämnen är passiv provtagning, på samma 
sätt som passiv gasprovtagning, en intressant 
utvecklingslinje. Det innebär att prov tas utan 
att grundvattenströmningen störs. Ett exempel 
är att installera adsorbenter i grundvattenzonen 
som tas upp efter viss tid. Ett annat förslag är 
att installera celler med semipermeabla mem-

bran i jorden, som tas upp när de står i jämvikt 
med omgivande grundvatten. 

Utvecklingen av metoder för in situ-analyser av 
framförallt VOC gör att behovet av prov
tagning kan minska i framtiden. Det skulle 
innebära att många av de svårigheter som är 
förknippade med provtagning helt enkelt kan 
undvikas genom att undvika att ta prov. In situ
analyser kan ge både mer representativa och 
snabbare analyssvar än konventionell prov
tagning - transport - lagring - analys. Inom 
överskådlig tid kommer dock grundvattenprov
tagning att vara det centrala momentet i miljö
geotekniska undersökningar. 
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6. 

6.1 SYFTE 
Syftet med porgasprovtagning är att detektera 
lättflyktiga kolväten (VOC) i marken och 
därigenom lokalisera föroreningskällor och 
bestämma utbredningen av VOC i jord och 
grundvatten. Syftet är vanligen att dirigera dyr 
och tidsödande jord- och grundvattenprov
tagning till områden där de ger mest informa
tion. 

6.2 FUNKTIONSKRAV 
Kraven på porgasprovtagning är att metoden 
ska ge ett tillförlitligt resultat, vara snabb och 
ekonomisk. Metoden måste ge lättolkade 
resultat som har samband med den aktuella 
föroreningssituationen. Använd utrustning ska 
vara lätt att rengöra eller av engångstyp. I 
många fall är det ett krav att resultaten ska vara 
tillgängliga direkt på plats, dvs analysen ska 
göras i fält. 

6.3 MATERIAL OCH METODER 
Lämpligheten för porgasprovtagning beror dels 
på föroreningens egenskaper och dels på de 
hydrogeologiska förutsättningarna, se TA
BELL 6.3.1. Ämnen lämpliga för porgasprov
tagning har låg kokpunkt (<150 °c), högt 
ångtryck (>0,002 atm) och låg löslighet i 
vatten. 

Tabell 6.3.1. Positiva och negativa förutsättningar 
för porgasprovtagning. 

Positiva Negativa 
förutsättningar förutsättningar 

Lättflyktiga ämnen Svårflyktiga ämnen 
Ej vattenlösliga ämnen Vattenlösliga ämnen 
Ej nedbrytbara Nedbrytbara ämnen 
Färsk förorening Gammal förorening 
Grov, porös jord Finkorning, tät jord 
Humusfattig jord Humusrik jord 
Torr jord Vattenmättad jord 
Homogen jord Heterogen jord 
Varmjord Kall jord 

Metoder för porgasundersökningar kan indelas i: 

□ Pumpad provtagning 

□ Diffusionsprovtagning 

□ Headspace över jordprov 

Pumpad provtagning 

Pumpad provtagning innebär att en sond instal
leras i jorden och att porgas pumpas upp från 
jorden till en behållare eller direkt till ett mätin
strument. Sonden består av ett smalt stålrör 
(ibland plaströr), med diametern 0,5-1 ", som är 
perforerat längst ned, FIG. 6.3.1. Filtret kan 
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Figur 6.3.1. Porgassond eller markradonsond, 
Rosen och Åkerblom (1989). 

vara anslutet till en plastslang för provtagning 
som når upp till rörets överdel. En annan 
variant är att prov tas direkt från det öppna 
röret. Den perforerade delen kan vara skyddad 
av en hylsa eller blottad vid neddrivningen. 
Fördelen med en skyddad spets är att filtret inte 

ELECTRIC 
HAMMER -

sätts igen om den drivs genom lera eller slam. 

Installationsmetod beror av jordart och önskat 
provtagningsdjup. I grova jordar med innehåll 
av sten borras ett hål upp och sonden installeras 
i hålet. I sådana fall är det mycket viktigt att 
täta mellan sonden och hålväggen. I sand och 
silt är det möjligt att trycka, slå eller rotera ner 
sonden, FIG. 6.3.2. 

Provtagningsdjupet är en kompromiss mellan 
kostnader och detektionsförutsättningarna (se 
TABELL 6.3.1). Metoden är mest kostnadsef
fektiv då filtret kan placeras ytligt, ca 0,7-2 
meter under markytan. Ytligare placering än 
0,7 m gör att kortvariga klimatologiska varia
tioner kan påverka resultatet på ett oönskat sätt. 
Porgaskoncentrationen avtar vanligen kraftigt 
(logaritmiskt) med avståndet från förorenings
källan, vilket innebär att alltför ytliga installa
tioner kan ge vilseledande resultat när källan 
ligger på stort djup. Djupa installationer ner till 
ca 20 meter förekommer, speciellt om förutsätt
ningarna inte är ideala för gasavgång och 
gastransport upp till markytan. Vid undersök-
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Figur 6.3.2. Installation av porgassond med handhållen elektrisk borrmaskin, Kerfoot (1992). 
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ning av bensinutsläpp i marken kan det vara 
nödvändigt att installera filterspetsen nedanför 
de ytligaste marklagren eftersom kolvätena 
bryts ner i den aeroba zonen, Thompson 
(1991). Vid spårning av klorerade-VOC, som 
är mycket motståndskraftiga mot nedbrytning 
och som kan detekteras vid extremt låga kon
centrationer med GC/ECD, kan grundvattenför
orening på 100 meters djup upptäckas med 
ytlig ( < 2 meter under markytan) provtagning, 
Rapaport (1992). Av mycket stor betydelse för 
val av provtagningsdjup är också geologiska 
och antropogena barriärer. Om föroreningskäl
lan finns under en barriär, tex ett lerlager eller 
betongplatta, ska provtagningsspetsen tryckas 
igenom barriären för att VOC ska kunna upp
täckas. Den, i många fall, viktigaste enskilda 
hydrogeologiska barriären är markfukt. När 
vattenhalten stiger i porerna minskar gasperme
abiliteten drastiskt i marken och detektionsför
utsättningarna minskar kraftigt. Det innebär t 
ex att det kan vara omöjligt att detektera VOC 
strax efter ett regn, när infiltrerande vatten 
lägger sig som ett lock över de uppströmmande 
gaserna. De bästa förutsättningarna för porgas
undersökningar är efter en lång torkperiod. 

Om prov endast analyseras från en nivå kan 
man inte avgöra om föroreningen finns i grund
vattnet eller i jorden. Genom att installera 
provtagningsspetsar vid olika nivåer kan föro
reningskällan lokaliseras. Vertikala variationer 
i jorden framgår av FIG. 6.3.3. 

När röret är installerat ansluts en pump direkt 
till röret eller till en plastslang, företrädesvis av 
teflon, som är ansluten till filtret. Pumpen kan 
vara en handdriven slangpump eller en batteri
driven pump, tex en pump för yrkeshygienis
ka mätningar. Den gas som finns i filtret och i 
röret, plus ytterligare några rörvolymer pumpas 
bort, vilket tar några minuter, tills representativ 
jordgas strömmar in. Därefter tas prov för 
senare analys eller också analyseras gasen 
direkt på plats med hjälp av hanhållna instru
ment som PID eller FID, se kapitel 7. Man kan 
skilja på två typer av provtagning: "direkt 
provtagning" och "uppkoncentrerad provtag
ning". "Direkt provtagning" innebär att prov 
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Figur 6.3.3. Vertikal jordgasprofil, Kerfoot (1992). 
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Figur 6.3.5. Provtagning av gas med kanyl genom 
provtagningsslangen, Thompson och 
Marrin (1985) 

pumpas in i gasprovpåse eller annan gastät 
behållare eller att prov tas ut med kanyl (helst i 
glas) direkt via ett gummimembran eller genom 
provtagningsslangen, FIG. 6.3.4 och 6.3.5. 
Gasen analyseras sedan med gaskromatograf 
och ger ett direkt svar på koncentrationen. 
Provet kan behållas intakt i flera veckor i en 
gasprovpåse av aluminium, Hellden (1991). 

"Uppkoncentrerad provtagning" innebär att 
gasen pumpas med konstant och känt flöde 
genom en adsorbent varvid de organiska ämne
na adsorberar till den fasta massan. Adsorben
ten är ett rör fyllt med aktivt kol, kiselgel eller 
annat material. Hur många liter gas som måste 
pumpas igenom adsorbenten är en funktion av 
VOC-halten. Vid analysen lösgörs, extraheras, 
de adsorberade kolvätena med ett organiskt 
lösningmedel eller med termisk desorption, dvs 
avgång vid uppvärmning. 

Ett alternativ till konventionell pumpad prov
tagning är det s ka BAT-systemet, Torstensson 
(1984). När prov ska tas med BAT-systemet 
evakueras först en glasbehållare som är för
sluten med ett tätande plastmembran. Därefter 
sänks behållaren ner i ett 1 "-1,5" rör med en 
speciell filterspets i botten. När behållaren når 
botten penetrerar en dubbelsidig kanyl dels 
membranet i behållaren och dels ett membran i 
filterspetsen. Det får till följd att gas kan ström
ma in i behållaren via kanylen som förbinder 
filterspets och behållare. När den är fylld dras 
den upp och plastmembranet återförsluts när 
kanylen dras ut. Gasen i behållaren analyseras 
sedan på konventionellt sätt. Systemets fördelar 
är att kontamineringsrisken är liten samt att 
provtagningsförfarandet blir likadant oavsett 
vem som tar provet. Från arbetsmiljösynpunkt 
är systemet bra eftersom fältpersonal aldrig 
kommer i kontakt med gasen. En nackdel med 
metoden är att förhållandevis små mängder gas 
kan provtas vilket innebär att detektionen av 
gas i låga koncentrationer försvåras eller omöj
liggörs. BAT-systemet kan också användas för 
grundvattenprovtagning, se kap 5. 

Efter varje mätning ska sonden rengöras och 
engångsartiklar bytas ut. Man kan testa om 
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sonden är ren genom att spola den med kväv
gas och analysera gasen på VOC. Gaskoncent
rationen i luften ska mätas vid varje provtag
ningspunkt som referens. 

Porgaskoncentrationen i marken ger en indika
tion på graden av förorening i eller under 
provtagningssfiltret i förhållendevis homogen 
jord. Den uppmätta halten är inte densamma 
som den verkliga porgashalten eftersom jäm
vikten i jorden störs av pumpningen. 

Porgaskoncentrationen är relaterad till halten i 
grundvattnet eller jorden utan att för den skull 
alltid uppvisa någon direkt proportionalitet, 
vilket beror på att jordart, vattenhalt, förore
ningens ålder mm varierar mellan de olika 
punkterna. Avståndet mellan en förorenings
källa och en porgassond kan inte avgöras med 
enstaka mätningar eftersom uppmätt halt 
antingen beror på att källan är stark och ligger 
långt bort eller att den är svag och ligger allde
les i närheten av filtret. 

Metodens stora fördel är att den är mycket 
snabb, om gasen analyseras på plats, och billig 
i samband med lokalisering av grundvattenrör. 
Beroende på omständigheter som jordart, djup 
mm, kan ca I 0-40 punkter analyseras per dag, 
Kerfoot (1992). Metodens nackdel är att den 
inte alltid fungerar, se TABELL 6.3.1, och att 
det fordras noggrannhet för att undvika kryss
kontaminering mellan provtagningspunkter. 

Diffusionsprovtagning 
Diffusionsprovtagning innebär att en adsorbent 
grävs ner i marken och att gaser diffunderar in i 
provtagaren på grund av koncentrationsskillna
den mellan absorbenten (med koncentrationen 
noll) och omgivande porluft. Adsorbenten 
består vanligen av aktivt kol täckt av ett filter 
med väldefinierad yta, Hellden (1991). Adsor
benten hängs i en plåtburk som grävs ner ca 
0,3-0,5 meter under markytan. Provtagaren får 
inte komma i kontakt med vatten eller jord. 
Efter en till fyra veckor, tiden beror av VOC
koncentrationen i porgasen, grävs provtagaren 
fram och analyseras. De kolväten som trängt in 
i adsorbenten extraheras ut med ett lösnings-

medel eller med termisk desorption och analy
seras med gaskromatograf (GC). Halten i 
porluften beräknas därefter med hjälp av Ficks 
diffusionsteori om diffusionskoefficienter för 
aktuella kolväten är kända. Nackdelar med 
metoden är att absorbenten kan bli övermättad 
om den inte tas upp i tid och att mätningarna 
störs av hög luftfuktighet i porerna. 

Enligt Stutman (1993) finns det en passiv 
provtagare som fungerar både i den omättade 
och mättade zonen. Provtagaren består av en 
behållare av expanderat polytetrafluoroethylen 
(ePTFE), vilken fylls med lämplig adsorbent 
som aktivt kol. Provtagaren har formen av en 
tunn sträng, 40 mm lång och 3 mm i diameter. 
Strängen sätts fast på en metallstång och instal
leras till önskat djup i ett borrat eller grävt hål. 
Efter någon vecka tas provtagaren upp och 
adsorberade molekyler extraheras och analyse
ras med gaskromatograf med masspektrometer 
(GC/MS). Resultatet är kvalitativt och används 
framförallt för att styra provtagning till intres
santa platser. Enligt Stutman (1993) är förde
larna med metoden att den är okänslig för fukt, 
att även semi-flyktiga ämnen somt ex naftalen 
kan detekteras samt att den är enkel att hantera. 

Karp (1993) presenterar ett system för passiv 
provtagning med hjälp av en sond som trycks 
ner i marken. Sondens utseende framgår av 
FIG. 6.3.6. Först trycks ett stålrör med en 
speciell filterspets ner och därefter sänks prov
tagaren ner som består av ett diffusionsrör och 
ett adsorptionsrör. Diffusionsröret, som är I 0 
cm långt, trycks ner i filterspetsen och gas 
börjar diffundera in i adsorbenten via diffu
sionsröret. Efter några dagar tas provtagaren 
upp och analyseras med termisk desorption och 
GC/MS. 

I Sverige har Kristensson och Burell (1990) 
använt ett liknande system kallat A TD för 
pumpad och passiv provtagning i rör som 
trycks ner i marken. 

En typ av passiva provtagare lanseras kommer
siellt under namnet Petrex, V oorhees et al 
(1988). Petrexprovtagaren består av ett glasrör 
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Figur 6.3.6 Adsorptionsprovtagningssond, 
Karp (1993). 

med diametern 25 mm innehållande en fer
romagnetisk tråd som är täckt med aktivt kol, 
PIG. 6.3.7. Behållaren grävs ner i marken på ca 
en halvmeters djup och täcks över. Efter en
fyra veckor grävs behållarna fram och analyse
ras. Genom att värma upp tråden avgår de 
lättflyktiga kolvätena vilka sedan analyseras 
med masspektrometer. Resultaten är endast 
kvalitativa men relationen mellan olika kolvä
ten bibehålls. 

Fördelar med diffusionsprovtagning är att det 
ger ett integrerat prov över undersökningstiden 
som inte är beroende av tillfälliga variationer 
och att provet är mer representativt än prover 
tagna med pump eftersom porgasen inte utsätts 
för undertryck. Med diffusionsprovtagning kan 
också lägre halter detekteras än med pumpad 

GROUN0 SURFACE 

Figur 6.3.7. Petrexmetoden, Voorhees et al (1988). 

provtagning. Ytterligare en fördel är att provta
garna kan installeras och hanteras av relativt 
okvalificerad personal. Metodens stora nackdel 
är att det tar lång tid, flera veckor, innan resul
taten är klara. 

Headspace över jordprov 
Om jorden är tät eller vattenmättad kan det 
vara omöjligt att få något gasprov med pumpad 
eller passiv provtagning. Då kan det vara 
motiverat att ta upp jordprover och mäta på den 
gasfas som ställer sig i jämvikt med jorden 
(headspace). Jorden stoppas in i en gastät påse 
eller burk vilken kan värmas upp för att öka 
gasavgången. Prov tas sedan av gasen i påsen 
eller burken och analyseras på GC. Ett annat 
sätt är att mäta med handhållna mätare som 
PID direkt i påsen eller burken, se kapitel 7. 
Nackdelarna med metoden är att VOC kan 
avgå från jordprovet både vid provtagningen 
och lagringen. Den gaskoncentration som mäts 
bör endast användas för kvalitativa bedömning
ar av föroreningssituationen. 

6.4 UTVECKLING 
Provtagning och analys av porgas kommer med 
all säkerhet att öka i Sverige och övriga Nor
den. Det beror på att metoden kan vara mycket 
kostnadseffektiv då den används rätt. Rätt 
användning innebär att både de spårade ämne-
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na och geologin måste vara lämplig. 

Här är det viktigt att inhämta utländska erfaren
heter för att minska risken för felanvändning. 
Försök att använda metoden för att spåra 
polyaromatiska kolväten, P AH, har t ex inte 
varit framgångsrika. Det är också viktigt att 
inte "övertolka" enstaka analysvärden och små 
variationer mellan provtagningspunkter, 
Thompson (1991). På samma sätt som radon
gashalten påverkas av klimatet (temperatur och 
fuktighet i marken) påverkas också halten av 
VOC av klimatet (Rosen, muntlig kommunika
tion). Kunskapen om dessa variationer är viktig 
att dokumentera med tanke på mätstrategi och 
riskbedömning av förorenade områden. 

Utvecklingen av nya mobila analysinstrument 
för kvantitativa eller kvalitativa analyser direkt 
på plats gör också att porgasundersökningar 
blir mer attraktiva. I USA och på kontinenten 
finns det specialföretag som bara arbetar med 
porgasundersökningar. De har specialutrustade 
bussar som har kapacitet att trycka/slå ner 
sonder, pumpa upp gas och analysera VOC 
direkt på plats ner till och under ppb-nivå med 
laboratorie-Ge med olika detektorer. Översikt
liga screening-undersökningar med bärbara 
instrument, som PID utförs idag av flera före
tag i Sverige. 

Ett sätt att utöka antalet kolväten som kan 
undersökas med metoden är att värma upp 
jorden och därigenom inducera avdunstning av 
svårflyktigare ämnen. Kerfoot (1992) presente
rar en metod, "ångdestillations-sonden", som 
innebär att jorden värms upp med varm ånga 
innan gasprov tas. Utrustningen består av en 
ånggenerator och en sond med en teflonslang 
som leder ångan till en öppning längst ner på 
sonden. Den varma ångan gör att kolväten i 
jorden övergår i gasform och sugs in i en 
öppning längre upp på sonden, se PIG. 6.4.1. 
Gasen sugs upp i röret till en provtagningsbe
hållare eller direktvisande instrument, typ PID. 
Före provtagning värms utrustningen upp 
genom att ånga får cirkulera genom rör och 
slang. Det är viktigt att provtagningsröret är 
varmt hela vägen upp så att inte några organis-

A B 
l 
'f 

0 
0 
0 
0 
0 

Figur 6.4.1. Ångdestillations-sond. A) Exteriör, 
B) Genomskärning med ånga som 
strömmar ner via en teflonslang 
och ut i jorden, Kerfoot (1992). 

ka ämnen kondenseras på vägen upp till prov
behållaren. Några resultat från undersökningar 
med sonden presenteras inte i Kerfoots artikel. 

Eftersom pumpad provtagning stör jämvikten i 
jorden kan inte uppmätta koncentrationer direkt 
översättas till verkliga koncentrationer i parga
sen in situ. Utveckling av sonder som mäter 
koncentrationen utan att störa gasjämvikten är 
önskvärt. 
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7. 

7.1 SYFTE 
Anledningen till att mäta kemiska parametrar i 
fält istället för på laboratoriet är flerfaldigt: 

0 Vissa parametrar påverkas kraftigt av ändra
de yttre förhållanden och bör därför analyse
ras så snabbt som möjligt. Exempel på det 
är temperatur, pH, redoxpotential, syrehalt 
och lättflyktiga ämnen. 

0 Eftersom det kan vara dyrt att skicka prover 
till analys är mätningar på platsen ett sätt att 
minska ner antalet prover som måste analy
seras på laboratorium. Genom att mäta i fält 
sållas de intressantaste proverna ut och man 
slipper analysera "rena" prover för dyra 
pengar. 

0 Fältanalyser gör att provtagningspunkter och 
dyra grundvattenrör kan placeras optimalt 
utan väntetid. Utan fältanalys kan provtag
ning och rörsättning ske inom fel område. 

7.2 FUNKTIONSKRAV 
Kraven på analysmetoderna inkluderar: porta
bilitet (helst batteridrift), fältmässighet (tålig
het), låg detektionsnivå, stort mätområde, 
förmåga att särskilja kemiska ämnen från 
varandra, hög noggrannhet och precision, låg 
kostnad och enkelt handhavande och skötsel. 

Naturligtvis kommer funktionskraven att skilja 
sig mycket åt beroende på syftet med under-

sökningen. Kraven på en sållningsprocedur 
utifrån kriterierna lukt och utseende är förstås 
lägre än kemiska analyser med en gaskromato
graf eller med en fiberoptisk sensor. Mobila 
laboratorier behandlas inte här eftersom det är 
så sällan som de kan komma ifråga vid mil
jögeotekniska undersökningar. 

7.3 MATERIAL OCH METODER 
Fältanalyser kan vara in situ eller on site. Med 
in situ-analys menas att materialet analyseras 
direkt som det föreligger utan att flyttas medan 
on site-analys innebär att prov tas för att däref
ter analyseras på fältlokalen. Exempel på in 
situ-analys är tex om pH mäts direkt nere i ett 
grundvattenrör, medan det är on site om vattnet 
pumpas upp och analyseras. 

Det finns en mängd metoder för att analysera 
jord, vatten och gas i fält. En del av metoderna 
har använts under lång tid och är kommersiellt 
lättillgängliga medan andra metoder är i ett mer 
eller mindre utvecklat forskningsstadie. Vissa 
av metoderna kan bli kommersiellt tillgängliga 
medan andra troligen inte blir det. 

Kommersiellt tillgängliga metoder 

Följande metoder eller parametrar är tillgängliga 
för fältanalyser av vatten, jord och gas. 

Vatten: -Elektroder för temperatur, elektrisk 
ledningsförmåga, pH, redoxpotential, 
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syrgas, jonspecifika elektroder (tex 
ammonium och klorid) 

- Mobil gaskromatograf (GC) 
- Test-kit (låda med reagenser för 

kemisk analys) 

Jord: - Fotojonisationsdetektor (PID), flam
jonisationsdetektor (FID) 

- Mobil röntgenfluorescensanalysator 
(XRF, EDXRF) 

- Kemo-luminiscens (för P AH) 
- Test-kit (låda med reagenser för 

kemisk analys) 

Gas: - PID, FID, IR-analysator 
- Mobil gaskromatograf (GC) 
- Dräger-rör 

Ovan anges bara de metoder som funnit sin 
tillämpning och som anses användbara. När det 
gäller jord kan t ex även pH, elektrisk lednings
förmåga m m mätas. Det är dock inga förekom
mande fältmetoder och tas därför ej upp i 
ovanstående uppräkning. 

Med elektroder kan mätningar göras nere i 
grundvattenrör eller uppe på markytan. Om 
mätningen sker på markytan bör den ske i en 
mätcell kopplad direkt till provtagningsslang-

en, FIG. 7.3.1. Mätning av elektrisk kondukti
vitet, temperatur och pH ger vanligtvis till
förlitliga resultat medan redox och vissa jon
specifika elektroder kräver en större kunskap 
och insats för att ge bra resultat. 

Mobil gaskromatograf (GC) finns av flera fabri
kat på marknaden. Med den kan flyktiga och 
medelflyktiga organiska ämnen analyseras, t ex 
vid bensinutsläpp. Den ärmindre änenlaboratorie
GC och kan bäras av en person. Detektorn är i 
standardutförande PID (fotojonisationsdetektor) 
eller FID (flamjonisationsdetektor). På grund av 
den mindre storleken kan inte lika långa kolonner 
användas som för laboratorie-Ges. Detta, plus att 
bara isoterma operationer kan utföras, gör att 
separationen i vissa fall inte blir lika bra som för 
lab-GC. Detektionsnivån är dock mycket bra. 

Det finns test-kit för både vatten- och jordanaly
ser. Analyserna sker i två steg: först blandas 
vattnet eller jorden med en reagenslösning från 
färdiga ampuller och därefter jämförs extraktets 
färg med en färgkarta eller också mäts tex absor
bansen med en portabel fotometer. För vatten
analyser och näringsanalys av jordprover har 
metoden funnits under lång tid. Analyser av jord 
på miljöparametrar som olja och tungmetaller är 
relativt nytt. För analys av organiska ämnen i jord 

Off.,.. 

Figur 7.3.1. Mätning med elektroder i genomströmningscell, Lossepladsprojektet (1989) 
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och vatten finns det metoder som utnyttjar speci
ellt framtagna antikroppar som selektivt förenar 
sig med specifika föroreningar. De selektiva anti
kropparna sitter fast i engångsprovrör. När ett 
förorenat vatten (tex ett jordextrakt) och spår
enzymer överförs till provröret och blandas med 
en reagens uppstår en färgreaktion som är propor
tionell mot föroreningens koncentration. Färgin
tensiteten jämförs med ett referensprov i en foto
meter och koncentrationen beräknas. Analysen, 
som innehåller 3-4 moment, tar ca 30 minuter. 
Idag tillgängliga metoder och ungefärliga detek
tionsgränser presenteras i TABELL 7.3.1. Resul
taten bör kontrolleras mot laboratorieanalyser. 
Detektionsnivån kan vara högre än önskvärt, spe
ciellt för grundvattenanalyser. 

Fotojonisationsdetektorn (PID) och flamjonisa
tionsdetektorn (FID) är två vanligt förekom
mande handburna detektorer för flyktiga orga
niska föreningar i luft. Instrumenten detekterar 
joniserbara gaser vilket täcker in de flesta 
lösningsmedel och flyktiga petroleumproduk
ter. Apparaterna ger ett relativt mått på halten, 
dvs de kan inte avgöra vilken gas som före
kommer bara att gas förekommer. Om man i 
förväg vet vilken gas som man mäter på, kan 
halten bestämmas efter kalibrering. 

Metoderna används ofta för att välja ut jordpro
ver till analys. Då läggs jordproverna i täta 
plastpåsar och gasen i påsarna analyseras när 
jämvikt uppnåtts. Om jorden innehåller lätt
flyktiga ämnen ger mätaren utslag, vilket kan 
vara mer eller mindre proportionellt mot halten 
i jordprovet. I samband med gasprovtagning 
används också dessa mätare, se kapitel 6. 

Tabell 7.3.1. Exempel på test-kit analyser av jord. 

IR-spektrometer används på samma sätt som 
PID och FID, med skillnaden att den också ger 
utslag för metan och koldioxid. Pyka et al 
( 1993) har visat att man kan spåra en klar 
förhöjning i koldioxidhalten i porgas i närheten 
av kolväteförorenad jord på grund av aeroba 
nedbrytningsprocesser. I de flesta fall är det 
dock en nackdel att använda en mätare som ger 
utslag för koldioxid och metan, eftersom de 
förekommer naturligt i varierande halter. 

Dräger-rör är indikatorrör som är specifika för 
varje gas. De installeras i marken och porluft 
sugs genom röret. Därefter tas röret upp och 
halten i gasen kan direkt avläsas på röret (röret 
missfärgas proportionellt mot halten). Detek
tionsnivån är förhållandevis hög och metoden 
ger endast ett approximativt svar. 

Principen för röntgenfluorescens (XRF, eller 
energidispersiv röntgenfluorescens, EDXRF) 
innebär att ett prov som utsätts för röntgenstrål
ning återkastar den energi som inte absorberas. 
Denna energi är specifik för varje atom i pro
vet. Det uppkommna spektrat av olika vågläng
der bearbetas och tolkas till att ge koncentra
tionen av grundämnen i provet. Idag finns det 
mobila, batteridrivna, röntgenutrustningar som 
är mindre än mobila-Ge. Dessa används fram
förallt när stora mängder prover ska analyseras 
på tungmetaller. En stor fördel med röntgenflu
orescens är det enkla handhavandet samt att 
flera element, tex bly, arsenik, krom, koppar, 
nickel, kadmium och zink, kan analyseras 
samtidigt. Proverna analyseras vanligen utan 
någon förbehandling och för ytjord är det bara 
att hålla mätinstrumentet direkt mot jorden och 

0,4 - 2 
1 
0,5 
0, 1-1 
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mäta. Metoden förutsätter dock kalibrerings
analyser för varje ny jordart. Matz et al (1993) 
undersökte hur provberedning påverkade 
analysen av bly. De analyserade tre grupper av 
prov med EDXRF och jämförde med ICP
AES: ingen provberedning (naturfuktiga prov), 
torkade prov och torkade och malda prov (fint 
pulver). Resultatet framgår av FIG. 7.3.2. Det 
visade sig att det är viktigt att torka och mala 
proverna för att få korrekta blyanalyser, speci
ellt för halter över 1500 mg/kg. Om resultatet 
analyseras närmare ser man att för koncentra
tioner under 1500 mg/kg är ändå i skillnaden 
mellan EDXRF (torkat och malt prov) och ICP
AES ca 10-30 %. 
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Figur 7.3.2. Korrelation mellan ICP-AES och 
EDXRF, Matz et al (1993). 

Leonard ( 1991) refererar en undersökning av 
blyförorenad mark med portabel röntgenfluo
rescens. I detta fall var detektionsgränsen 120 
mg Pb/kg och kvantifieringsgränsen 400 mg 
Pb/kg. Om man nöjer sig med semikvantitativa 
analyser kan ca 30-40 prover analyseras per 
dag. Eftersom analysnoggrannheten är tidsbe
roende tar det längre tid att utföra analyserna 
om halterna är låga. Enligt Vestergaard och 
Christensen (1993) kan man med hjälp av 
EDXRF utföra undersökningar av förorenade 

markområden som är statistiskt hållbara vilket 
knappast låter sig göras med traditionella 
metoder. 

Tauw i Holland, Vree et al (1993), har utveck
lat ett instrument för att mäta total-PAH i jord. 
Jorden blandas med en reagens och ljus uppstår 
om det finns P AH i jorden, så kallad kemo
luminicens. Intensiteten är en funktion av 
P AH-innehållet (med undantag för naftalen) 
och mäts med en fotoelektrisk cell. Metoden 
särskiljer inte olika polyaromater utan ger bara 
en halt för totalt P AH. Metoden måste ka
libreras för olika jordarter. Ungefär tjugo 
analyser kan utföras på en dag. 

Ej kommersiellt lättillgängliga metoder 

Det pågår en spännande utveckling av kemiska 
sensorer framförallt vid amerikanska nationella 
laboratorier, universitet och några företag. En 
del av produkterna är fortfarande kvar i labora
toriet medan andra testats i fält. Vissa av syste
men är mobila i dess ursprungliga mening 
medan andra mer faller under benämningen 
"transporterbara laboratorier". 

Den absoluta majoriteten av alla metoder som 
utvecklas för in situ-mätningar bygger på 
spektroskopi, dvs studiet av spektra. Principen 
är att analysera våglängd och intensitet hos 
strålning som reagerat med atomer och mole
kyler under väldefinierade yttre elektromagne
tiska förhållanden, Rossabi (1992). Inom optisk 
spektroskopi används våglängder från ult
raviolett till infrarött ljus ( ca 100-10 000 nm). 
Optisk spektroskopi bedöms som den analys
teknik som har de bästa möjligheterna för in 
situ-analyser, eftersom tekniken är icke-förstö
rande, utrustningen kan göras mycket liten och 
tillgången på högkonduktiva optiska ledare är 
stor. 

Utvecklingen av fiberoptiska kommunikations
system har gjort att en mängd tekniker och 
instrument utvecklats som nu kommer miljöa
nalystekniken till del. De flesta analysmeto
derna utnyttjar fiberoptik och kallas därför med 
ett gemensamt namn för "fiber optiska kemiska 
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Figur 7.3.3 Typiskt system för fiberoptiska kemiska sensorer i grundvattensammanhang, 
Griffin och Olsen (1992). 

sensorer" eller FOCS. En FOCS består av fyra 
delar: ljuskälla, (lampa, diod eller laser), fiber
optisk ledare, sensor och optisk detektor, FIG. 
7.3.3. 

Principen är att ljus från en ljuskälla skickas 
iväg via en fiberoptisk kabel till en sensor, FIG. 
7.3.3. I sensorn sker en reaktion med de mole
kyler som man önskar analysera. Reaktionen 
innebär att den ljusstråle som återkastas upp 
genom retur-fiberkabeln har förändrats jämfört 
med den utskickade strålen. Förändringen 
detekteras i en spektrometer (våglängd och 
amplitud analyseras) och översätts till en 
koncentration. Förändringen kan t ex bero av 
att energi absorberas i sensorn, att ljus bryts 
eller att fluorescens uppstår. Ljuset reagerar 
antingen di~ekt med det ämne som man önskar 
analysera eller också med ett reagensmedel 
som reagerat kemiskt med det ämne som man 
önskar analysera. Det innebär t ex att en förore
ning som inte av sig själv ger någon optisk 
reaktion kan reagera med en tillsatt reagens, 

som i sin tur ger en optisk reaktion. De reaktio
ner som leder till detektion av ämnen eller 
ämnesgrupper med FOCS är 

• absorption 
• fluorescens 
• refraktion 
• reflexion 
• ramanspridning 

Tekniken innebär att sensorerna utformas så att 
de är selektiva för bestämda ämnen eller äm
nesgrupper, vilket gör att detektorinstrumentet 
kan vara relativt enkelt, tex en fluorometer, 
eftersom "jobbet" görs av sensorn. Eftersom de 
fiberoptiska kablarna är mycket tunna, ca 100-
400 µm, kan flera kablar sättas ihop till ett 
knippe av sensorer som installeras i smala 
grundvattenrör. Fördelar med tekniken är att 
den är relativt enkel, billig och bärbar. Nackde
lar är att det idag finns mycket få selektiva 
sensorer utvecklade för miljögeotekniska 
sammanhang. 
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En annan typ av fiberoptisk mätning är att Absorptionskoefficienten är en funktion av 
skicka ner ljus i en fiberoptisk kabel utan våglängden och en parameter som är unik för 
sensor i botten. Om aromater finns närvarande varje molekyl. Absorptions-sensorn är fram
fluorescerar de och det returnerade ljuset kan förallt lämplig för detektion av aromater som 
analyseras av en avancerad spektrometer. Här bensen, toluen mm. Alifatiska kolväten är 
görs "jobbet" av spektrometem eftersom det svårare att detektera eftersom de absorberar ljus 
inte behövs några sensorer. Fördelen är att med kortare våglängd, på gränsen mellan 
instrumentet reagerar för flera olika aromater. synligt ljus och ultraviolett. Detta ljus är svåra
Nackdelen är att mätutrustningen blir dyr och re att producera och att avge i så hög intensitet 
inte bärbar (däremot ryms den i en bil). som krävs för känsliga kemiska mätningar, 

Rossabi (1992). 
Trots att utvecklingen inom området varit 
mycket kraftig under de senaste 10 åren är de Principen har bl a utnyttjats av Hager och Jones 
kommersiella tillämpningarna hittills obetydli (1990) som byggt en utrustning för att de
ga. Huvuddelen av alla instrument är fortfa tektera BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen och 
rande kvar i laboratoriet. I TABELL 7.3.2 Xylen) i jord. 10 gram jord värms upp under 
presenteras några av de metoder som utvecklas fem minuter till en temperatur av 250 grader. 

för närvarande. Producerad gas dras sedan in i analysin
strumentet och analyseras. Totala analystiden 

Absorptions-sensor är kortare än 10 minuter. Instrumentet kalib
Mätprincipen bygger på att ljus, framförallt reras mot spektra från jord blandat med BTEX. 
ultraviolett ljus (UV), skickas genom ett absor Ett spektra tas fram för varje jordart som finns 
berande material (tex vatten eller gas) och att på undersökningsområdet. Detektionsgräns är 
intensiteten som når en detektor mäts. Denna ca två ppm för BTEX i jord. Instrumentet är 
intensitet, I, är proportionell mot utsänd inten monterat i en bil och förses med ström från en 
sitet, 10, ljusets gångavstånd, b, materialets generator. Ett exempel på nedbrytningseffekter 
absorptionskoefficient, a, och koncentration, C, presenteras i FIG. 7.3.4. Här ser man att bensen 

(Beers lag): och toluen försvunnit från det äldre provet och 
lämnat kvar mer svårnedbrytbar xylen. 

log IJI = abC 

Tabell 7 .3.2. Nya in situ (eller on site) metoder för analys av kemiska ämnen. 

Mätprincip M~ia Ämnen som detekterats Stadie Referens 

Absorption Vatten Aromater (BTEX) Fältförsök, bärbar Haas et al (1991) 

Jord Aromater (BTEX) Fältförsök Hager och Jones ( 1990) 
Vatten Trikloretylen, kloroform Fält-labförsök Milanovich et al (1991) 
Vatten Trikloretylen, kloroform Fält- labförsök Biirck et al (1993) 

Fluorescens Vatten Kloroform, trikloretylen, Fältförsök, bärbar Klainer et al (1988) 
koltetraklorid 

Vatten Aromater (BTEX) Fältförsök Chudvk (1989, 1990) 
Refraktion Vatten Kolväten (BTEX, diesel, Fältförsök Klainer et al (1991) 

Luft bensin, flygbränsle) Bärbar/ stationär 
Reflexion Vatten Hg, 02, Cl, HS Laboratorieförsök Butler et al (1990) 

Organiska ämnen 

Ramanspektroskopi Cu, Pb, Laboratorieförsök Carron (1992) 
Petroleum, BTEX Carrabba et al (1991) 

Kapacitans Gas Flyktiga organiska ämnen Laboratorieförsök Mohammadi och Tu-
<VOC) mav 0989) 
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Figur 7.3.4. UV-spektra för BTEX-förorenad jord, Hager och Jones (1990). 

Haas et al (1991) har utvecklat en UV-metod 
(DUVAS) för att analysera aromater (BTEX m 
f1) in situ i grundvattenrör. Utrustningen är 
bärbar och består av en kontrollenhet med 
måtten 36 x 20 cm, en fiberoptisk kiselkabel 
och en mätsond, FIG. 7.3.5. Vid mätning med 
50 meter lång kabel var detektionsgränsen för 
bensen lägre än 1 mg/1 och för det polyaro
matiska kolvätet antracen lägre än 1 µg/1. 

Jämförelse mellan DUVAS och konventionell 
laboratorieanalys med gaskromatograf (GC) på 
grundvatten visade att halterna, ca 20 mg/1, 
överensstämde mycket bra och att variationen i 
GC-analysen var större än variationen i DU
VAS-analysen. En begränsning med metoden 
är att det inte går att mäta om vattnet är så 
grumligt att ingen eller endast obetydlig ljus
mängd når detektorn. 

PHOTODIODE DETECTOR 
AND AMPLIFIER 

FOCUSING 
LENS IOPTICAL FIBER 

PROTECTIVE I 

HOSE OPTICAL 
FLAT 

i 
PHOTODIODE POWER 
AND RETURN SIGNAL 

Figur 7.3.5. DUVAS-sond för mätning av BTEX i grundvatten, Haas et al (1991). 
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Vid Lawrence Livermoore Laboratoriet i USA 
har man utvecklat en sensor som ger ett fär
gomslag om den reagerar med lättflyktiga 
klorerade kolväten som trikloretylen, Milano
vich et al (1990). Sensorn består av en 5 mm 
lång bit fiberoptisk kabel som är försluten i ena 
änden med ett poröst teflonmembran, FIG. 
7.3.6. 

Sensorn är fylld med 20 µI reagens. Molekyler 
som trikloretylen kan passera membranet och 
producerar ett färgomslag i sensorn. Färgen 
resulterar i en minskad ljustransmisson vid 
våglängdsområdet 540 nm. Ljustransmis
sionens förändring med tiden ger en kvantitativ 
mätning av koncentrationen. Reaktionen är inte 
reversibel vilket innebär att reagensen måste 
bytas ut för varje ny mätning. Det görs genom 
att enkelt byta ut sensorn mot en ny. Det har 
även utvecklats en sensor för kontinuerliga 
mätningar. Den förses med ny reagens via två 
mikro-kapillärer, FIG. 7.3.7. 

Trikloretylen (TCE) och kloroform har analy
serats med sensorn och visat på mycket låg 
detektionsgräns, < 5 ppb. Enligt Rossabi (1992) 

Incident llght Ji----------c 
Reflectoo llght '-------.------

är detta den enda sensorn som demonstrerat 
lägre detektionsnivå än amerikanska dricksvat
tenkriterier vid in situ analys i grundvatten. 
Sensorn har nyligen installerats i en CPT-kon, 
se kap 2. Tekniken är licensierad av ett privat 
företag. 

Btirch et al (1992) har utvecklat en fiberoptisk 
sensor för klorerade kolväten i vatten. Sensorn 
består av ett 12 meter långt hoprullat kvarts
glasfiber med ett hölje av polysiloxan, FIG. 
7.3.8. Spolen har en längd av 14,5 cm och 
diametern är 5 cm. Siloxanhöljet fungerar som 
ett selektivt membran som anrikar opolära 
föreningar från vattnet på grund av sin hydrofo
ba natur. När ljus skickas genom fibern kom
mer en del av ljuset att tränga in i höljet och 
reagera med de opolära föreningarna vilket 
resulterar i att energi absorberas. Absorbansen 
är proportionell mot koncentrationen av klore
rade kolväten. Ljuskällan är en halogenlampa 
vars ljus skickas ner till sensorn via en 50 m 
lång fiberoptisk kabel. Från sensorn återvänder 
ljus via en annan 50 m lång fiberoptisk kabel 
till en portabel NIR (near infrared) spektro
fometer. 

<IIIIIIE-- Mtmbnme 
(rellecllve aurface) 

Reagent HHdlpace 

Figur 7.3.6. Sensor för analys av trikloretylen, Milanovich et al (1990). 

Figur 7.3.7. Sensor för kontinuerlig mätning av trikloretylen, Milanovich et al (1990). 
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Figur 7.3.8 Fiberoptisk sensor för analys av 
klorerade kolväten i grundvatten, 
BUrch et al (1992). 

Sensorns respons för vattenlösningar med 
kloroform, metylenklorid, trikloretylen och 1,1-
dikloretylen har undersökts av Burch et al 
(1993). Responstiden är ca 2-20 minuter och 
upptaget av klorerade kolväten är fullständigt 
reversibelt. Detektionsnivån är i det lägre ppm
registret (tex 0,8 mg/I för trikloretylen). 

Fluorescens-sensor 
Mätprincipen bygger på att vissa organiska 
funnen absorberar ljus av en viss våglängd och 
istället utsänder ljus av en annan våglängd som 
är karakteristisk för funnet ifråga. Intensiteten 
är en funktion av koncentrationen. Vanligen 
används UV-ljus eller synligt ljus. Fluore
scerande funnen är framförallt aromater som 
BTEX. Genom att tillföra speciella reagenser 
kan ett ämne som inte är fluorescent reagera 
med reagensen och bilda ett funne som fluore
scerar. 

Chudyk et al har analyserat aromater i grund
vatten med fluorescens-sensor, Chudyk et al 
(1990) och Chudyk (1989). Utrustningen är 
monterad i en jeep och är inte bärbar. Sensorns 
detektionsgränsen i fält är ca 1 ppb för BTEX. 

Eftersom fluorescensområdet för aromater 
överlappar varandra representerar analysvärdet 
en blandning av aromater och inte ett enskilt 
funne. Om resultatet kalibreras mot laboratorie
metoder som GC kan analysvärdena ges en mer 
specifik innebörd. Naturligt förekommande 
humusfunnen kan till del särskiljas från antro
pogena aromater men interferens kan försvåra 
tolkningen av resultatet. 

I kapitel 2 beskrivs en CPT-utrustning med 
inbyggd fluorescenssensor för detektering av 
oljeföroreningar. 

Refraktion-sensor 
Mätmetoden bygger på att ljus försvinner ut ur 
den fiberoptiska ledaren om specifika föro
reningar reagerar med ledarens hölje och 
därmed förändrar ljusets brytning (refraktion), 
Griffin och Olsen (1992). Sensorn är en del av 
en fiberoptisk kabel där det konventionella 
höljet bytts ut mot ett förorenings-specifikt 
hölje, Klainer et al (1992). Höljet är utformat 
så att ett lokalt refraktionsindex uppstår när det 
kommer i kontakt med omgivningen. Detta 
lokala refraktionsindex är större än refraktions
indexet för fiberkärnan om föroreningen utgörs 
av kolväten. Det innebär att ljusläckaget ut ur 
kärnan ökar och ljusintensiteten minskar vid 
detektorn, FIG. 7.3.9. I en blandning av kolvä
ten är det producerade refraktionsindexet ett 
medelvärde beroende av de ingående kompo
nenternas koncentration. 

Fiber Chem Inc i USA marknadsför två mät
system enligt ovanstående princip, PetroSense 
och AquaSense, för detektion av kolväten som 
BTEX, bensin, flygbränsle, diesel i gasfas eller 
i vatten. AquaSense är en handhållen portabel 
mätare med batteridrift. 

Reflexion-sensor 
Mätmetoden bygger på att den reflekterade 
ljusintensiteten förändras när tjockleken hos en 
tunn film (mikrospegel) förändras som funktion 
av att molekyler (föroreningar) diffunderar in 
eller ut ur den. Butler et al (1990) har utnyttjat 
denna princip för att utveckla FOCS för mät
ning av kvicksilver, syre, svaveldioxid och 
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Figur 7.3.9. Principen för refraktionssensom, Klainer et at (1992). 

svavelväte. Utveckling pågår för organiska 
ämnen som trikloretylen. Sensorn är reversibel 
eftersom mikrospegeln, som är gjord av teflon, 
återgår till sitt ursprungstillstånd om förore
ningarna diffunderar ut. 

Ramanspridning-sensor 
Mätmetoden bygger på att ljus av en specifik 
våglängd sprider sig och ger upphov till ett nytt 
våglängdsspektra när ljusets fotoner reagerar 
med vibrerande molekyler i mediet de kommer 
i kontakt med. Genom att analysera det bildade 
s k Raman-spektrat kan oorganiska och orga
niska ämnen detekteras. För att kunna leverera 
det monokromatiska ljuset krävs det en laser 
som ljuskälla. 

Om föroreningens molekyler fastläggs på en 
metallyta (tex koppar, silver eller guld) och 
därefter utsätts för ljus kan detektionsnivån 
sänkas eftersom Ramanlinjema förstärks i det 
uppkomna_ spektrat. Detta kallas SERS (surf ace 
enhanced Raman spectroscopy) och har utnytt
jats av bl a Carron (1992) och Carrabba et al 
(1991). 

Carron (1992) har detekterat koppar inom det 
låga ppb området och bly i ppt området på 

laboratoriet. Utveckling pågår för att kunna 
analysera PCB och DDT i ppt-området. Car
rabba et al (1991) har gjort inledande försök att 
detektera klorerade kolväten. Enligt Rossabbi 
(1992) har det inte gjorts några lyckosamma 
försök att detektera lättflyktiga kolväten i 
vatten in situ med Ramanspridning-sensor. 

Kapacitans-sensor 
En sensor som inte bygger på FOCS är den s ka 
"geosniffem", för detektion av organiska 
lättflyktiga ämnen i gas och vatten, Mohamma
di och Tumay (1989). Principen är att en kon
densator utsätts för en gas innehållande kolvä
ten. Kolvätena adsorberar på det dielektriska 
membranet mellan kapacitatorplattoma och den 
dielektriska konstanten förändras liksom kapa
citansen. Förändringen av kapacitansen vid 
adsorption och desorption av organiska kemi
kalier är karakteristisk för den aktuella kemika
lien. Utrustningen har testats i laboratoriemiljö. 

7.4 UTVECKLING 
Idag finns det en mängd användbara instrument 
tillgängliga för on site-analys. Alltifrån enkla 
elektroder till mobila gaskromatografer. Instru
menten är för det mesta mycket kostnadseffek
tiva och borde användas i större utsträckning. 
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Eftersom provtagning står för den största 
osäkerheten i kedjan provtagning-transport
lagring-analys har utvecklingen av metoder 
som eliminerar provtagningen utvecklats starkt. 
Det kommersiella genombrottet har dock inte 
kommit än. De flesta metoderna för in situ 
analyser befinner sig fortfarandet på försökssta
diet och utvecklas vidare av universitet, labora
torier och företag, framförallt i USA. Den 
snabba utvecklingen gör dock att fiberoptiska 
kemiska sensorer (FOCS) inom en snar framtid 
kommer att vara användbara i miljögeotekniska 
sammanhang bl a för detektion av petroleum
produkter och klorerade kolväten. 

En intressant utveckling är kombinationen av 
FOCS och "chip"-teknologin som lanseras av 
FiberChem och Texas Instruments, Klainer et al 
( 1992). Syftet är att placera 4 till 16 individuella 
sensorer på ett chip som är 2,5 mm2 stort och 
tillhörande elektronik på ytterligare ett chip av 
samma storlek. Om sensorer av denna typ sedan 
installeras i CPT-koner kommer undersöknings
kapaciteten vid framtida miljögeotekniska un
dersökningar att öka dramatiskt. 
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8. 
ätning av 

8.1 SYFTE 
Den hydrauliska konduktiviteten, eller permea
biliteten, bestäms för att man ska kunna be
räkna föroreningars transporthastighet i den 
mättade- eller omättade zonen i samband med 
riskanalys eller åtgärdsdimensionering. Ett 
annat syfte är att kontrollera att naturliga eller 
konstgjorda tätskikt, som ska förhindra lak
vattenbildning eller lakvattenspridning, är 
tillräckligt täta. Den hydrauliska konduktivite
ten kan också mätas för att utröna förutsätt
ningarna för infiltration av rent eller förorenat 
vatten. 

8.2 FUNKTIONSKRAV 
Kravet på metoderna är att de ska ge ett värde 
på den hydrauliska konduktiviteten (K-värdet) 
som överensstämmer med det verkliga värdet i 
så stor utsträckning som möjligt. Det innebär 
att metoden ska ha en sund teoretisk grund som 
verifierats med teoretiska och praktiska försök, 
att förutsättningarna för teorin stämmer överens 
med den verkliga mätsituationen och att meto
den inte påverkar jordens K-värde. Mätningar
na ska vara enkla att utföra inom rimlig tid och 
utan att personal kommer i onödig kontakt med 
förorenat material. 

8.3 MATERIAL OCH METODER 
Det finns olika typer av metoder för att undersöka 
den hydrauliska konduktiviteten in situ. Flera av 
metoderna är framtagna för grundvattenutvin
ningsändamål vilka ger mätresultat som repre-

senterar ett stort markområde medan andra meto
der är framtagna för geotekniska eller miljögeo
tekniska ändamål där värdena representerar om
rådet alldeles i närheten av mätpunkten. Följande 
grupper av metoder är i allmänt bruk: 

□ Provpumpning 
□ Spårämnesförsök 
□ Gropförsök 
□ Borrhålsförsök 
□ Piezometerförsök 
□ Infiltrationsförsök 

Provpumpning är en klassisk undersöknings
metodik i geohydrologiska sammanhang och 
innebär att grundvattenmagasinet utsätts för en 
kontrollerad störning, vanligen i form av att 
grundvatten pumpas upp ur en eller flera brun
nar, samtidigt som grundvattentryckets för
ändring som funktion av rum och tid mäts i 
grundvattenmagasinet. Med hjälp av dessa 
mätningar och de geometriska förutsättningar
na kan följande bestämmas, Carlsson och 
Gustafsson (1984): 

□ Grundvattenmagasinets transmissivitet och 
magasinskoefficient 

□ Läge och typ av hydrauliska gränser 

□ Hydrauliska karakteristika hos begränsande 
över- eller underliggande lager 
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Provpumpning kan vara motiverat i miljögeo
tekniska sammanhang framförallt i samband 
med dimensionering av efterbehandlingsåtgär
der i form av "pump and treat" och hydraulisk 
kontroll av grundvattenströmningen. Nackde
larna med metoden är att den är lämplig bara i 
genomsläppliga jordar, att den inte tar hänsyn 
till lokala heterogeniteter vilka kan vara vä
sentliga i miljösammanhang, att den är dyr och 
att stora mängder förorenat vatten pumpas upp 
som måste omhändertas. En utförlig beskriv
ning av provpumpning ges i Carlsson och 
Gustafsson (1984). 

Spårämnesförsök innebär att spårämnen i 
form av salt, färgämnen eller radioaktiva 
ämnen introduceras som en kontrollerad stör
ning i grundvattenmagasinet. Spårämnena rör 
sig från injektionspunkten nedströms till andra 
grundvattenrör där vattnet provtas kontinuer
ligt. Det provtagna vattnet analyseras på spår
ämnet i olika punkter och vid olika tider. 
Genom att applicera den två- eller tredimensio
nella dispersionsekvationen kan parametrar 
som hydraulisk konduktivitet, dispersionskoef
ficienter och eventuellt andra kemiska parame
trar utvärderas. Metoden är överlägsen i fråga 
om att ta fram data relevanta för förorenings
spridning i grundvattnet. Den stora nackdelen 
är att det är mycket dyrt och tidsödande att 
utföra spårämnesförsök. Det är knappast realis
tiskt att tänka sig spårämnesförsök i stor skala 
annat än i forskningssammanhang. 

Enklare spårämnesförsök som ger lokal infor
mation kring försökspunkten är en-håls och 
två-hålsförsök, Pickens och Grisak (1981). En
hålsförsöket innebär att spårämne av känd 
koncentration pumpas ner i ett rör och därefter 
pumpas upp igen under det att koncentrationen 
av spårämnet mäts vid olika tidpunkter. Ett 
alternativ är att röret fylls med en homogen 
lösning av spårämne och att koncentrations
minskningen i röret, på grund av utspädningen 
med naturligt grundvatten, mäts. Två-hålsför
söket innebär att spårämne av känd koncentra
tion pumpas ner i ett rör och pumpas upp i ett 
annat rör. Koncentrationen i det uppumpade 
vattnet mäts som funktion av tiden. Med en-

och två-hålsförsök kan K-värdet och disper
sionskoefficienter över varierande volymer 
bestämmas. Nackdelarna med metoderna är att 
de är förhållandevis komplicerade att utföra 
och att det krävs stor erfarenhet för att utvärd
era försöken. Dessutom är de lämpliga endast 
för grova jordmaterial. En utförlig beskrivning 
av spårämnesförsök ges i Davis et al (1985). 

Med gropförsök menas här ett storskaligt 
infiltrationsförsök. Exempelvis schaktas ett 
dike eller en fyrkantig grop med bestämd 
geometri ner till önskad mätnivå och därefter 
fylls vatten på och avsänkningen mäts som 
funktion av tiden. Alternativt mäts hur mycket 
vatten som måste tillföras gropen för att hålla 
vattennivån konstant. Picornell och Guerra 
(1992) redovisar mätningar i 4-5 meter långa 
rektangulära schakter i lerig silt. Schakterna var 
1,8 till 4,2 meter djupa med vertikala väggar. 
Groparna fylldes med 1-2 meter vatten vilket 
hölls konstant under vattenmättnadsf asen 
( omgivande jord vattenmättades under 1-10 
dagar före försöket). Vid försöket mättes den 
volym vatten som måste tillföras för att hålla 
vattennivån konstant i gropen. Försöket utför
des under 1-3 timmar. Den hydrauliska 
konduktiviteten beräknades med formeln: 

q= K(B+AH) (8.1) 

där 
q = Utflöde per längdenhet (m3/m,s) 
K = Hydraulisk konduktivitet (m/s) 
B = Schaktbredd vid vattenytan (m) 
A = Koefficient som är en funktion av gropens 

geometri (B/H) 
H = Vattendjup i gropen (m) 

A varierar i detta fall (vertikala väggar) mellan 
2,4-3,8. Formeln tar inte hänsyn till eventuella 
kanteff ekter och den omättade strömning som 
kan ske i silten. När resultaten från gropförsö
ken jämfördes med laboratorieförsök och 
borrhålsförsök visade det sig att K-värdet var 
ca två tiopotenser högre i gropförsöken än i de 
övriga försöken. Det tolkades som att gropför
söken gav en mer rättvisande bild av K-värdet i 
området eftersom heterogeniteter som sprickor 
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och permeablare material påverkar groparna i 
motsats till borrhålstesterna och laboratorietes
terna. Denna observation, att K-värdet ökar när 
provvolymen ökar, har observerats i flera 
studier. 

Fördelen med gropförsök är att inhomogenite
ter tillåts inverka på strömningen på ett realis
tiskt sätt om gropen är tillräckligt stor. Den 
växande insikten om att makroporer har stor 
inverkan på genomsläppligheten gör att grop
försök borde utföras i större utsträckning, 
åtminstone i forskningssammanhang, än vad 
som görs idag. Nackdelarna är att metoden är 
arbetskrävande, dyr och ibland opraktisk inom 
områden där massor ej kan läggas upp. Är 
jorden förorenad är metoden naturligtvis inte 
lämplig. Andra nackdelar är att avdunstning 
kan påverka resultatet speciellt i täta jordar 
samt att rand- och kapilläreffekter påverkar i 
stor grad i täta jordar. 

De vanligaste typerna av mätmetoder för insitu 
bestämning av hydraulisk konduktivitet är 
borrhåls-/piezometerförsök och infiltrationsför
sök. Borrhåls-/piezometerförsök används för 
mätning av den hydrauliska konduktiviteten 
(framförallt den horisontella konduktiviteten) 
på valfri nivå i jorden medan infiltrationsförsök 
används för bestämning av den (vertikala) 
hydrauliska konduktiviteten i markytan. 

Nedan har en uppdelning i borrhåls-/piezome
terförsök och infiltrationsförsök gjorts. Borr
håls-/piezometermetoder diskuteras först 
allmänt och sedan ges exempel på metoder som 
är användbara ovan respektive under grund
vattenytan. I avsnittet om infiltrationsförsök 
diskuteras först metoden i allmänhet och sedan 
ges exempel på infiltrometermetoder i den 
omättade zonen. 

Borrhåls-/Piezometerförsök 
Borrhålsförsök innebär att ett hål borras upp 
och eventuellt att ett öppet rör sätts ner om 
borrhålet är instabilt. Om borrhålet är ovanför 
grundvattenytan fylls hålet med vatten och 
vattenytans avsänkning med tiden registreras 
(variabel tryckhöjd). Alternativt registreras den 

volym vatten som måste tillföras för att nivån 
ska vara konstant (konstant tryckhöjd). Om 
borrhålet delvis är under grundvattenytan kan 
mätningen antingen utföras som ovan, dvs 
utströmningsförsök, eller som inströmningsför
sök, FIG. 8.3.1. Inströmningsförsök innebär att 
vattennivåns stigning som funktion av tiden i 
borrhålet/piezometern registreras. Om jorden är 
kompressibel kan K-värden bestämda med in
respektive utströmningsförsök ge olika resultat 
eftersom jorden sväller vid utströmningsförsök 
och konsolideras vid inströmningsförsök. 
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Figur 8.3.1 Borrhålsförsök, Amoozegar och 
Warrick (1982) 

Vid utströmningsförsök tillförs vatten till 
jorden. En nackdel med det är att K-värdet kan 
påverkas om det tillförda vattnets kemiska 
sammansättning och temperatur skiljer sig från 
det naturliga porvattnet. Temperaturförändring
en kan kompenseras genom att mäta tem
peraturen samt att beräkna och ta hänsyn till 
viskositetsförändringen. Vattnets kemiska 
sammansättning kan påverka genomsläpplighe
ten i leror. Om ett mycket saltfattigt vatten, 
som avjonat vatten, används kan K-värdet i en 
svällande lera bli lägre än vad det skulle bli om 
ett lakvatten används. Det innebär att man vid 
mätningar i tätskikt under avf allsdeponier bör 
använda ett vatten som liknar det som kommer 
att komma i beröring med tätskiktet i drifts
stadiet. 

En annan nackdel med utströmningsförsök 
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uppstår om man önskar ta vattenprov för ke
misk analys i samma rör. Vattenprovet på det 
förmodade förorenade grundvattnet kan då bli 
missvisande om annat vatten tillförts vid per
meabilitetsförsöket. Fördelar med utström
ningsförsök är att man slipper komma i kontakt 
med förorenat vatten, att försöken är något 
enklare att utföra än inströmningsförsök samt 
att en stor jordvolym kan undersökas. Det 
senare beror på att tryckhöjden och utflödet av 
vatten kan, i princip, hållas konstant under 
oändlig tid medan utflödet av vatten är mycket 
mindre i ett försök med variabel tryckhöjd. 
Ofta är det bara några centimeter till en deci
meter runt hålet/filtret som påverkas vid ett 
försök med variabel tryckhöjd. Nackdelar med 
konstant trycknivå är att det behövs stora 
mängder vatten i permeabla jordar samt att det 
krävs speciell utrustning för att hålla nivån 
konstant. 

Fördelarna med inströmningsförsök, under 
grundvattenytan, är att det utförs med det 
vatten som finns på plats. Inströmningsförsök 
kan också utföras utan att förorenat vatten 
behöver pumpas upp. Det går till så att en 
proppad cylinder sänks ner i röret, vilket får till 
följd att vattennivån stiger i röret. När vattnet 
sedan strömmar ut och nivån i röret och omgiv
ningen blir lika, dras cylindern hastigt upp och 
nivån sjunker momentant. Stigningen till 
jämviktsnivån mäts sedan som funktion av 
tiden. 

Med hjälp av borrhålets geometri beräknas K
värdet med lämplig beräkningsformel. Idag 
används borrhålsmetoderna framförallt ovan 
grundvattenytan medan de nästan helt ersatts 
av piezometermetoder under grundvattenytan. 
En fördel med borrhålsmetoden är att en större 
jordvolym kan undersökas jämfört med piezo
metermetoden. 

Piezometerförsök innebär att en piezometer, ett 
smalt filterrö~, installeras i jorden och att 
försöket därefter utförs på samma sätt som för 
borrhålsförsök. 

Tryckförändringen i borrhålet/piezometern ska 

vara momentan och kan utföras på något av 
följande sätt, ASTM (1992a): Momentan 
tillförsel eller bortförsel av en känd vattenvo
lym, momentant borttagande eller nedsänkande 
av proppad cylinder för att höja eller sänka 
nivån eller ökning respektive minskning av 
lufttrycket. Tryckförändringens storlek an
passas till jordens permeabilitet och varierar 
vanligen i intervallet 0,5-2 meter. Nivåföränd
ringar i piezometern mäts manuellt med lod 
eller med tryckgivare och datalogger/skrivare. 
Om K-värdet är stort kan det vara omöjligt att 
hinna mäta manuellt varför tryckgivare då blir 
nödvändigt. I början av försöket bör mätningar
na ske med korta intervall för att sedan ske med 
större intervall ju längre tiden går. Avläsningar
na bör helst fortgå tills nivån stabiliserats och 
återgått till utgångsläget men erfarenhet visar 
att mätningarna kan avbrytas tidigare. 

Vid försök med konstant tryckhöjd används en 
så kallad Mariotte-flaska, FIG. 8.3.2, vilket gör 
att denna typ av försök är lika enkla att utföra 
som försök med variabel tryckhöjd. Daniel 
(1989) anger att flöden lägre än 100 ml/dag är 
svåra att mäta med Mariotte-flaskan. Stewart 
och Nolan (1987) anmäler mätproblem med 
Mariotte-flaskan när K<I0-9 m/s. Både Daniel 
(1989) och Stewart och Nolan (1987) rekom
menderar att låga flöden mäts genom att väga 
en vattenreservoar, tex en plastpåse, som avger 
vatten till försöket. 

När borrhåls- eller piezometermetod ska väljas 
bör följande beaktas med avseende på de 
hydrogeologiska förhållandena: 

□ Vattenmättnadsgrad 
□ Kapillaritet 
□ Jordmekaniska egenskaper 
□ Igensättning och omrörning 
□ Magasinstyp (öppet eller slutet) 
□ Homogenitet 
□ Anisotropi 
□ Hydrauliska gränser 

I allmänhet är det lättare att utföra mätningar i 
den mättade zonen jämfört med den omättade. 
Det beror bland annat på att tryckförhållandena 
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Tconstant head 
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i till permeameter 

Figur 8.3.2 Mariotte-flaska för konstant tryckhöjd, 
Carlsten och Eskilsson (1984). 

är mer väldefinierade och att det går snabbare 
att utföra försöken eftersom jorden inte behöver 
mättas. Finns det möjlighet att välja bör försö
ken i första hand utföras under grundvatteny
tan. I den mättade zonen utförs försök med 
någon piezometermetod. Om intagsfiltret når 
upp ovan grundvattenytan ska endast inström
ningsförsök utföras. Om utströmningsförsök 
görs fås ett K-värde som är ett mellanting av 
mättad- och omättad hydraulisk konduktivitet. 

Försök i den omättade zonen kan göras som ett 
borrhålsförsök eller ett infiltrationsförsök. V al 
av borrhålsförsök, framförallt val av utvär
deringsmetod, beror av om jorden är torr eller 
våt. I en torr jord kan kapillära krafter påverka 
vattenströmningen vilket ställer krav på att 
metoden tar hänsyn till det. I en blöt och grov 
jord (grovsand och grövre) dominerar mättat 
flöde och en enklare utvärderingsmetod kan 
väljas. 

Många av de äldre utvärderingsmetodema 
förutsätter att jorden är helt vattenmättad inom 
den vätningsfront som utbreder sig i jorden vid 
utströmningsförsök. Enligt detta antagande 
råder det atmosfärstryck i vätningsfronten. Med 
dessa förutsättningar kommer K-värdet att 

överskattas om jorden är ''kapillärsugande", 
dvs trycket är lägre än atmosfärstrycket i 
vätningsfronten. Metoder som tar hänsyn till 
den omättade strömningen har utvecklats av 
Philip (1985), Reynolds et al (1985) och Ste
vens och Neuman (1982). 

Jordens mekaniska egenskaper inverkar på 
flera sätt vid val av metod. Kornstorleksfördel
ning, fasthet och densitet inverkar på val av 
installationsmetod (borrning, slagning eller 
tryckning) och avgör också om ett hål kan stå 
öppet utan att rasa ihop eller om ett rör eller 
piezometer ska installeras. Om jorden är kom
pressibel, kommer det att påverka K-värdet i 
samband med att portrycket, och därmed 
effektivspänningen och porositeten, förändras 
vid mätningen. Det resulterar i att en del av det 
vatten som strömmar in eller ut ur röretfhålet 
beror på jordens volymsförändringen och inte 
på den hydrauliska gradienten. Vid försök med 
variabel tryckhöjd kommer portrycket att öka 
och minska och jorden att svälla och återkonso
lideras på ett komplicerat sätt med tiden och 
positionen i den påverkade jordvolymen. 
Speciellt inströmningsförsök bör utföras med 
stor försiktighet eftersom portrycksminskning
en leder till en ökning av effektivtrycket vilket 
kan leda till stora volymförändringar i jorden, 
Tremblay och Eriksson (1987). Vid utström
ningsförsök sväller jorden vilket vanligtvis ger 
mindre volymsförändringarna än vid kompres
sion. 

Vattentrycket får däremot inte vara så stort att 
det överskrider horisontaltrycket i jorden. Då 
uppstår s ka hydraulisk uppspräckning vilket 
innebär att sprickor öppnas och permeabiliteten 
ökar. Det uppstår om: 

(8.2) 

där 
h = Tryckhöjd (m) 
K0 = Jordens vilotryckskoefficient (-) 
cr' = Effektivtryck (kPa) 
'Yw =Vattnetstyngd (kN/m3) 
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Utströmningsförsök med konstant tryckhöjd är 
enklare att utvärdera eftersom det bara är 
portryckshöjning och svällning som sker inom 
den påverkade regionen, Tavenas et al (1986). 
Ekvationer för att ta hänsyn till detta har ut
vecklats av Gibson (1963, 1966, 1970) och 
Wilkinson (1968). Eftersom det tar mycket 
lång tid att uppnå jämviktstillstånd i lera sker 
utvärderingen genom att rita upp flödet som en 
linjär funktion av inversen av tiden, Q =1/t. 
När t går mot oändligheten går Q mot Q och 
K utvärderas med Darcys lag. Enligt Tavenas 
et al (1990) blir K-värdet bestämt vid utström
ningsförsök i lera ungefär detsamma oavsett 
om tryckhöjden är konstant eller variabel. 

I lera finns det risk att filterspetsen sätts igen av 
lerpartiklar vid neddrivningen och att lera 
smetas ut efter borrhålsväggen och täpper igen 
permeablare strukturer. Data från Tavenas et al 
(1986) indikerar att igensättning och omrörning 
vid installationen kan göra att K-värdet sjunker 
med upp till en tiopotens. När försök ska göras 
i lera bör därför effekten av omrörning och 
igensättning utvärderas. Området närmast 
filtret kan också komprimeras med lägre per
meabilitet än omgivande jord som följd. Vid 
neddrivningen av piezometrar utsätts jorden för 
höga portryck med låga effektivspänningar som 
följd. Med tiden utjämnas portrycket och leran 
konsolideras med minskande porositet och 
permeabilitet som följd. Denna påverkan 
sträcker sig ca tre rördiametrar ut från piezome
tern, Tavenas et al (1986). Om effektivspän
ningen återgår till ursprungstillståndet sker 
troligen ingen större förändring av K. 

Man kan skilja på tre typer av grundvattenma
gasin, slutna, öppna och läckande, Carlsson 
och Gustafsson (1984). Slutna magasin är 
grundvattenförande lager som är överlagrade 
av täta lerlager. Vattnet i slutna magasin står 
under tryck vilket innebär att det stiger upp i ett 
rör som punkterar det tätande lerlagret. När 
magasinet utsätts för en störning ändras vatten
trycket men inte vattnets nivå i magasinet. 
Matematiskt är slutna magasin enklast att 
behandla och det finns därför flera analytiska 
lösningar för piezometerförsök i slutna maga-

sin. I öppna magasin står grundvattnet i kontakt 
med atmosfären och grundvattenytan har 
atmosfärstryck. Öppna magasin är svårare att 
behandla matematiskt eftersom magasinets 
övre begränsning, grundvattenytan, inte är 
konstant under försökets gång och vattnet 
strömmar både vertikalt och horisontellt. Flera 
av metoderna för slutna magasin kan dock 
användas för öppna magasin om den horison
tella konduktiviteten är större än den vertikala, 
ASTM (1992a). Läckande magasin är grund
vattenförande lager som täcks av lågpermeabla 
bildningar genom vilka vatten tillförs eller 
lämnar magasinet. Även för läckande akvifärer 
finns det matematiska lösningar. Magasinsför
hållandena måste analyseras innan mätmetod 
väljs, ASTM (1992a). 

Metodval påverkas av jordens homogenitet. I 
homogen lera eller sand kan mätning utföras 
med en liten filterspets medan heterogena 
jordarter med makroporer och sprickor kräver 
en större mätkropp. Mätningen bör utföras på 
en volym som är representativ för den aktuella 
jordarten. Bouma (1983) anger att den repre
sentativa volymen för sand är 100 cm3 medan 
den är 100 000 cm3 i lera med makroporer. 
Jenssen (1990) föreslår 10 000-100 000 cm3 

som representativ volym för morän. Speciellt 
för mätning av permeabilitet i tät.skikt av lera 
rekommenderas stora mätkroppar för att ta 
hänsyn till defekter och sprickor. Mätmetod ska 
väljas med beaktande av jordens representativa 
volym. Det bör dock observeras att variationen 
i mätvärden mellan näraliggande punkter kan 
vara flera hundra procent vilket gör att mätnog
grannheten trots allt inte bör överdrivas. 

Anisotropi innebär att K-värdet i horisontell 
riktning, Kh, är skilt från K-värdet i vertikal 
riktning, ¾· Vanligen är Kh > ¾· De flesta 
borrhåls/piezometermetoder mäter Kh eller en 
kombination av Kh och ¾ medan infiltrations
metoder framför allt mäter ¾· Med Boutwells 
metod, Boutwell och Tsai (1992), se nedan, 
kan den horisontella och vertikala konduktivi
teten bestämmas var för sig. 

Huvuddelen av metoderna förutsätter att de 
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hydrauliska gränserna finns på ett oändligt stort 
avstånd från borrhålet. Ett sådant antagande 
underlättar den matematiska lösningen av 
strömningsproblemet. Denna idealsituation 
uppfylls dock långt ifrån alltid. I närheten av 
mätkroppen kan det t ex finnas täta lerlager 
eller berg som påverkar strömningsbilden. 
Närheten till grundvattenytan inverkar också på 
strömningsbilden. Brand och Premchitt (1980) 
undersökte inverkan av grundvattenytan med 
hjälp av en numerisk modell. Deras slutsats var 
att inverkan av provkroppens placering under 
grundvattenytan var insignifikant med un
dantag för mycket långa filter strax under 
grundvattenytan. Närheten till tätande lager 
behandlas på varierande sätt och en bedömning 
bör göras om antagandena i den valda metoden 
stämmer med fältsituationen. I en del metoder 
antas att ett tätande lager finns på oändligt 
avstånd under filtret medan andra förutsätter att 
filtret vilar direkt på ett tätande lager. Bouwer 
och Rice (1976) tar hänsyn till varierande 
avstånd mellan filter och ett tätt lager. Effekten 
av impermeabla gränser diskuteras också av 
Grader (1991). 

Borrhåls-lpiewmetermetoder ovan grund
vattenytan 
Ovan grundvattenytan ska den volym som man 
önskar mäta den mättade hydrauliska kon
duktiviteten (K) inom vara vattenmättad. Det är 
svårt att åstadkomma eftersom det alltid finns 
luft kvar i porerna som inte löser sig i vattnet, 
vilket får till följd att det uppmätta K-värdet är 
lägre än det "sanna" K-värdet (under helt 
vattenmättade förhållanden). Det uppmätta 
värdet kallas därför ibland "fält-mättat" (field
saturated) K-värde, Kfs. 

Öppna borrhål 
Metoder för att beräkna K med hjälp av data 
från öppna borrhål med konstant tryckhöjd har 
angivits av bl a Glover (1953), Stevens och 
Neuman (1982), Philip (1985), Reynolds et al 
(1983) och Jenssen (1986). Det klassiska sättet 
att beräkna K har varit att anta att vattnet 
strömmar ut ur borrhålet i enlighet med FIG. 
8.3.3. Flödet antas vara helt mättat och tydligt 
avgränsat gentemot resten av jordvolymen. 

2r 
water saturated 

zone 

'77777t/ 
s 

·· ·/.-7777 / 
IMPERMEABLE LAYER 

Figur 8.3.3. Klassiskt antagande om mättad ut
strömning vid borrhålsförsök ovan 
grundvattenytan, Amoozegar och 
Warrick (1982). 

Begränsningsytan är en strömlinje över vilken 
inget flöde sker. Trycket är lika med atmosfärs
trycket utefter begränsningytan. Om grund
vattenytan ligger långt under borrhålet kan 
flödet beräknas med Glovers formel, Glover 
(1953): 

Q KCurH (8.3) 

H 
2rc(-) 

r 
(8.4)cu 

H 
sinh·1(-) -1 

R 

där 
Q = Flöde (m3/s) 
H = Tryckhöjd i borrhålet (m), se PIG. 8.3.3 
r = Borrhålsradie (m) 
Cu = Formfaktor 

Stephens och Neuman (1982) visade med hjälp 
av numeriska analyser att antagandet att bara 
mättad strömning inverkar på flödet är en 
kraftig förenkling som kan leda till stora fel. 

90 



Idag råder det sammstämmighet om att flödet 
bara är mättat alldeles i närheten av hålet och 
att det är omättat utanför denna zon, se FIG. 
8.3.4. Daniel (1989) rekommenderar att ek
vationer utvecklade av Philip (1985) och Ste
phens et al (1987) används i första hand för 
beräkning av K för öppna borrhål ovan grund
vattenytan: 

Philip (1985): Q=KCr 2 (8.5) 

C=f(H,r,a) 

Stephens (1987): Q = KCrH (8.6) 

C = f(H,r,a) 

där 
o: = lutningen på kurvan ln K-\jf, vilken är 

karakteristisk för olika jordarter (1/m) 
'Il = tryckhöjd i den omättade zonen (m) 

Fördelar med borrhålsmetoden är att den är 
enkel att utföra och att mätningar kan utföras 

Body of GP 

t 

,----- Soil 
suriace 

Wetted but 
unsaturated 

zone ----,,,.J/ , 
('l'j $1j1$0) /~ "\ 

/ \ 
/'l'= 0 - t I 
I -l I-= 1jl=H/ 

...---\ a I 
Position of \ Field Saturated Bulb / Unwetted zone 

wetting front "-. (O $ 'l' s H) / ~ 
atnearsteadyflow '-._H>O -✓ o/=o/i 

-- (o/i<O) 

Figur 8.3.4 Mättad och omättad zon som utveck
las vid ett utströmningsförsök med 
konstant tryckhöjd ovan grund
vattenytan, Reynolds och Elrick 
(1989). 

på olika djup. Nackdelar är att en relativt liten 
jordvolym undersöks (beror på hålets storlek) 
och att hålet kan rasa ihop om kohesionen är 
liten. Antagandet att Kh=Kv kan innebära en 
felkälla i anisotropa jordar. 

111 Boutwell-permeametem 
Med Boutwell-permeametern, Boutwell och 
Tsai (1992), kan både den vertikala- och hori
sontella konduktiviteten beräknas i ett två-stegs 
förfarande, FIG. 8.3.5. Steg ett innebär att ett 
hål borras och att ett PVC-rör med diametern 
10 cm installeras i hålet. Mellanrummet mellan 
hålvägg och rör tätas med bentonitslurry. Ett 
lock med ett smalt stigrör sätts på PVC-röret 
och vatten tillsätts. Vatten får infiltrera tills 
jämviktstillstånd uppnås och trycknivåns 
minskning med tiden registreras. Därefter tas 
locket av och hålet förlängs med 1-2 borrhåls
diametrar. Nu vidtar steg två vilket utförs på 
motsvarande sätt som steg ett. Varje steg kan ta 
4-14 dagar i lera beroende på K-värde och 
vattenkvot. K-värden för steg ett, K1, resp steg 
två, Kz, beräknas enligt: 

Steg I: (8.7) 

Steg Il: (8.8) 

där 
d = Mätrörets diameter (m) 
H = Trycknivå vid varierande tid (m) 
t = Tid (s) 
D = Hålets diameter (m) 
A,B = Formfaktor, f(L/D) 
L = Filtrets längd i steg Il (m). 

När K1 och Kz beräknats kan också Kv och Kh 
beräknas. Fördelarna med metoden är att den 
horisontella och vertikala konduktiviteten kan 
mätas samt att installationen är enkel. Nack
delar med metoden är att den inte tar hänsyn till 
omättad strömning och konsolideringseffekter i 
jorden, Daniel (1990). K-värden lägre än 10-9 

m/s kan bestämmas. 
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Figur 8.3.5. Boutwell-permeametern. I steg I (a) mäts Kv och i steg Il (b) mäts Kh, Sai och Anderson (1990). 

■ Guelph-permeametem 
Guelph-permeametem är en kommersiell 
utrustning som utvecklats vid Universitetet i 
Guelph i Kanada och försäljs av Soilmoisture 
equipment. Här hålls nivån i ett borrhål på 
konstant nivå med hjälp av en Mariotte-flaska 
och utflödet från hålet mäts vid olika tidpunk
ter, Reynolds och Elrick (1986). Utrustningen 
framgår av FIG. 8.3.6. 

Flödet anges som en mättad och en omättad del 
enligt: 

Q = f (H,a)K +g(H,a)rpm (8.9) 

0 

<Pm = /K(l/l)dlfl,· ~:5lfl:50 (8.10) 
1/f 

i 

(8.11) 

H = Konstant vattennivå i borrhålet (m) 
a = Borrhålets radie (m) 
K = Mättad hydraulisk konduktivitet (egentli

gen fältmättad) (m/s) 
<l>m = Matric flux potential enligt Gardner (1958) 

(m2/s) 
'Vi = Initiell tryckhöjd i den omättade zonen (m) 
'I' = Tryckhöjd i den omättade zonen (m) 
ex = Lutningen på kurvan In K-'I', karakteris-

tisk för olika jordar (1/m) 

Parametern ex varierar mellan 1-100 cm-1 och 
kan vanligen anges med hygglig noggrannhet 
om jordarten är känd. Om mätningen görs vid 
två olika trycknivåer kan ex beräknas explicit 
medan den måste uppskattas med kännedom 
om jordarten om försöket utförs vid bara en 
trycknivå. Om större noggrannhet önskas kan ex 
utvärderas med hjälp av den karakteristiska 
kurvan som bestäms i laboratoriet. 

Vattenhalt och undertryck i den omättade zonen 
under försöket framgår av FIG. 8.3.4. 

där 
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Figur 8.3.6. Guelph-penneametern, Sai och Anderson (1990). 

K beräknas med hjälp av: 

K 2rcH 
Q = - (2nli2 + ·rr:a.2C + --) (8.12) 

C a* 

där 
C =Formfaktor, C=f(H/a,K/<j>m) 
a*=K/ <l>m (m-1) 

Om jorden ~ grovkornig och kapillariteten är 
försumbar kan ekvationen förenklas till: 

Krr: 
Q = - (2H2 + a2C) (8.13) 

C 

Fördelar med Guelph-permeametern är att 
mätningarna går förhållandevis fort att utföra 
samt att utvärderingsmetoden är teoretiskt 
underbyggd. Nackdelen är att den undersökta 
jordvolym är relativt liten. Metoden är inte bra 
i inhomogena jordar då orimliga negativa 
värden på K kan uppkomma om två tryckhöj
der används. 
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Bollhåls-lpiezometermetoder 
under grundvattenytan 

Konventionella piezometermetoder 
Med en piezometer menas ett rör med ett filter 
längst ned, FIG. 8.3. 7. Rörets diameter och 
filtrets längd och utseende kan variera beroende 
på mätsituationen. Filtren kan vara gjorda av 
sand, brons, plast, stål med mera och anpassas 
beroende på jordart. Längd och diameter varie
rar beroende på hur stor jordvolym man vill 
mäta på. Piezometem installeras genom att 
trycka ner den där det är möjligt. I grova och 
fasta jordar installeras den genom att borra upp 
ett hål och trycka ner den. Försöken utförs som 
beskrivits tidigare med konstant eller variabel 
tryckhöjd. Pionjär inom området är Hvorslev 
(1951) som utvecklade metoden från borrhåls
metoder inom jordbruket. Några av Hvorslevs 
antaganden är: slutet grundvattenmagasin, 
oändlig radiell utsträckning och ingen hänsyn 
tas till kompression. Beräkningsformeln för 
konstant tryckhöjd är: 

Q=FKH (8.14) 

där 

F = Formfaktor (m) 
K = Hydraulisk konduktivitet (m/s) 
H = Tryckhöjd (m) 

Granular 
Bacl<fill 

Perforated 
Casing 

Formfaktom, F, tar hänsyn till den area som 
flödet sker över och är en funktion av filtrets 
längd, 1, och diameter, d, F = f(l/d). Hvorslev 
har beräknat F med hjälp av potentialteori och 
anpassat filtret till en ellipsoid med samma 
längd och diameter: 

F- 21d (8.15) 
- In { (/ / d) + .J[ 1+ ( Il d) 2 

] } 

Försök med variabel tryckhöjd utvärderas 
enligt: 

K = Aln(H1 I H2 ) (8.16) 
F(t2 -tl) 

där 

A = Mätrörets diameter (m) 
H = Tryckhöjd i röret vid tiden t1 resp S (m) 

De flesta andra piezometermetoder bygger på 
Hvorslevs pionjärarbete. Det som framförallt 
utvecklats är nya metoder för att ta hänsyn till 
jordens deformationsegenskaper och nya 
analyser av formfaktom F. 

Demir och Narasimhan (1994) har till exempel 
visat att negligeringen av jordens kompression 

Standpipe 

Constant 
Water Level 

H 

Figur 8.3.7 Piezometerförsök, Daniel (1989). 
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i Hvorslevs utvärdering gör att mätbara fel kan 
uppstå vid beräkning av K i t ex silt. I deras 
exempel uppgår avvikelsen till ca 10-60 %. 

Analyser av formfaktom har gjorts med elek
triska och numeriska modeller av bl a Brand 
och Premchitt (1980), Randolph och Booker 
(1982) och Tavenas et al (1990). 

Efter simulering med en finit-differensmodell 
anger Brand och Premchitt (1980) att bäst 
resultat fås om 1 ersätts med 1,2 1 i ekvation 
8.15. För filter med 1/d >4 kan F approximeras 
med: 

F=7d+l,65 l (8.17) 

Efter simulering med FEM-modell anger 
Tavenas et al (1990) att ekvation (8.14) kan 
ifrågasättas speciellt för korta filter (lågt värde 
på 1/d). De presenterar ett diagram med F/d 
som funktion av 1/d, PIG. 8.3.8. Kurvan visar 
stor samstämmighet med Randolph och Boo
kers analys från 1982 och med ekv (8.17) för 
1/d >4. Fältförsök med varierande förhållanden 
på 1/d, l/d=l,2,4,8, konfirmerade resultaten i 
PIG. 8.3.8, Tavenas et al (1990). 
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Figur 8.3.8 Fonnfaktor enligt FEM-analys och 
Randolph och Bookers modell, 
Tavenas et al (1990). 

En mycket använd metod för fullständiga och 
ofullständiga piezometrar i öppna grundvat
tenmagasin har utvecklats av Bouwer och Rice 
(1976, 1989). Geometri och beteckningar 
framgår av PIG. 8.3.9. Flödet beräknas enligt: 

(8.18) 

där 
Re = Effektiv distans över vilken y utjämnas (m). 

Re har bestämts i elektriska modellexperiment 
och är en funktion av bl a L/rw. Övriga beteck
ningar framgår av PIG. 8.3.9. 

Metoden genomförs med varierande tryckhöjd, 
in- eller utströmningsförsök, och formel (8.18) 
ger då att: 

(8.19) 
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Figur 8.3.9 Geometri och beteckningar för 
Bouwer och Rice-försök, Bouwer 
och Rice (1976). Radien,rw, sträcker 
sig ut till gränsen mellan störd och 
naturlig jord. 
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Metoden tar hänsyn till om brunnen (piezome
tem) är fullständig eller ofullständig, dvs om 
filtrets längd är lika med eller mindre än maga
sinets mäktighet. Metoden tar inte hänsyn till 
kompression i jorden. 

Cooper et al (1967) har utvecklat en metod för 
fullständiga brunnar (filtret täcker hela grund
vattenmagasinet) i slutna magasin som tar 
hänsyn till jordens kompressibilitet. Metoden 
innebär att K beräknas på grafisk väg genom 
att avsänkningen i en piezometer plottas i ett 
semilogaritmiskt diagram som jämförs med 
typkurvor. Enligt ASTM (1992a) kan metoden 
också användas för ofullständiga brunnar i 
öppna magasin om den horisontella konduk
tiviteten är signifikant större än den vertikala. 
Bredehoeft och Papadopulos (1980) har utvecklat 
metoden för att kunna mäta i täta formationer. 

Nackdelarna med piezometermetoder är att 
jorden störs vid installationen, filtret kan sätta 
igen av lerpartiklar samt att mätningen sker 
över en liten jordvolym. 

Självborrande permeameter 
Den självborrande permeametem, Permac, 
består av en sond (73 mm i diameter och 2170 
mm lång) med ett centralt placerat poröst 
element, Tavenas et al (1986), FIG. 8.3.10. För 
att undvika att lera ska tränga in i filtret kan ett 
gummimembran blåsas upp och försluta hålen 
vid installationen. En annan fördel med utrust
ningen är att en jordvolym motsvarande son
dens volym borras upp vid installationen och 
därmed undviks den störning som sker i jorden 
när en piezometer trycks ner. 

När permeametern är installerad till önskad 
nivå öppnas filtret genom att minska trycket på 
membranet. Försök görs sedan med konstant 
tryckhöjd som utvärderas enligt: 

Q., =KFH (8.20) 

där 
Q,= Flöde vid jämvikt (m3/s) 
F = Formfaktor (m), enligt Figur 8.3.8 
H = Tryckhöjd i permeametern (m) 

Mariottes 
p1,1111p flaska 

expanderbart 
gummimembran 

Figur 8.3.1 O.Självborrande permeameter förbe
redd för försök med konstant tryck
höjd, Carlsten och Eskilsson (1984). 

Q, utvärderas genom att plotta Qmot 1/t. 

Tavenas et al (1986) har på fyra platser i Kana
da jämfört den självborrande Permac-per
meametern med en specialtillverkad Permac
permeameter som trycks ner. Resultaten visade 
att K-värdet var 1,1-9, 1 gånger högre för den 
självborrande permeametern vilket beror på att 
jorden störs av en permeameter som trycks ner. 

Effekten av igensättning utvärderades genom 
att samtidigt med försöket ovan installera 
konventionella piezometrar av märket Geonor. 
Försöket visade att K-värdet för de konventio
nella piezometraroa var 1,5-4 gånger lägre på 
grund av igensättning med lerpartiklar jämfört 
med den specialtillverkade Permac-permeame
tern (som också trycktes ner). Om den själv
borrande permeametern och Geonor spetsen 
jämförs visar det sig att piezometerförsöket 
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underskattar K-värdet 2-17 gånger på grund av 
att jorden störs och filtret sätts igen. Det ska 
observeras att försöken gjordes i lera. Försök 
har inte rapporterats från permeablare jordar, 
men antagligen är problemen med igensättning 
och störning mindre i grövre jordar. 

11111111 BAT-metoden 
BAT-systemet för portrycksmätning, vatten
provtagning och permeabilitetsmätning, Tors
tensson (1984), har presenterats i kapitel 5.3. 
Filtret består av polyeten eller sintrad keramik 
och har en diameter på 25-40 mm och en längd 
av 40-150 mm. In-eller utströmningsförsök 
utförs med variabel tryckhöjd. Vid utström
ningsförsök sätts vatten under tryck i ett slutet 
glasrör. Röret sänks ner till filterspetsen där en 
dubbelsidig kanyl penetrerar dels ett membran i 
röret och dels ett membran nere i filtret. Vatten 
strömmar nu från glasröret ut i jorden via den 
dubbelsidiga kanylen, FIG. 8.3.11. Tryck
minskningen i glasröret mäts med elektrisk 
tryckmätare. Med hjälp av förändringen i 
gastrycket kan utströmmad vattenvolym och 
portrycket vid olika tidpunkter beräknas. K 
beräknas sedan med hjälp av dessa data och 
formf aktorn för det aktuella filtret beräknas, t 
ex enligt FIG. 8.3.8. 

Fördelar med metoden är att mätningar kan 
utföras snabbt och med god precision i täta 
jordar (K<I0-9 m/s) och att systemet även kan 
användas till portrycksmätning och vattenprov
tagning. Nackdelar är att mätningen sker över 
en mycket liten jordvolym, att filtret kan sättas 
igen av lerpartiklar, att jorden störs vid installa
tionen samt att kanylen är en begränsande 
faktor om K-värdet är större än 10-6 m/s. 

Metoden kan även användas ovan grund
vattenytan. Ekvationer som tar hänsyn till 
omättad strömning bör då användas om jorden 
är kapillärsugande. 

Infiltrometer. 
Med infiltrometer mäts infiltrationen av vatten 
i markytan. Infiltrationen kan omräknas till 
mättad hydraulisk konduktivitet om gradienten 
är känd. Metoden är användbar för att kon-

EXTENSION PIPE 

~--TEST CONTAINER 

POROUS-PROBE 

Figur 8.3.11 BAT-systemet för mätning av 
permeabilitet, Sai och Anderson 
(1990). 

trollera tätskikt av lera och för att beräkna 
infiltrationen av förorenat vatten i marken. 
Gemensamt för alla infiltrometermetoder är att 
mätningarna görs på obelastad mark. Om 
marken sedan belastas i bruksstadiet kommer 
K-värdet att bli lägre än det uppmätta värdet 
eftersom jorden konsolideras för den påförda 
lasten. Det kan t ex ha betydelse för botten
tätning i avfallsupplag. Fördelarna med att 
mäta med infiltrometer på tätskikt är att en stor 
volym kan undersökas och att det är den verti
kala permeabiliteten som mäts. 

Nackdelar är bl a att det är svårt att mäta låga 
flöden, att avdunstningen påverkar kraftigt (kan 
minimeras genom att täcka mätutrustningen), 
att försöken tar lång tid att utföra, att jorden 
inte blir homogent mättad och att undertrycket i 
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vätningsfronten inte är känt. Vanligen beräknas 
K med antagandet om atmosfärstryck i vät
ningsfronten, vilket överskattar permeabilite
ten. För att exemplifiera den långa försökstiden 
och känsligheten för avdunstning kan man anta 
att en permeabilitetsmätning ska göras på ett 
0,6 meter tjockt tätskikt med K=l0-9 m/s ge
nom att hålla en konstant vattennivå av 0,3 m i 
en ringinfiltrometer med diametern 0,3 m. Det 
får till följd att nivån i ringen sjunker med ca 
0,9 mm/vecka. Om ringen är öppen och vädret 
torrt kan avsänkningen på grund av avdunst
ning bli mycket större än detta. Om avläs
ningen sker i ett rör med diametern 1 cm sjun
ker nivån med ca 11 cm/dag vilket kan avläsas 
utan problem. Under denna vecka har vätnings
fronten bara trängt ner någon millimeter i leran. 

I steniga och hårdajordar kan det vara mycket 
svårt att installera en ringinfiltrometer och att 
täta mellan ringen och jorden. 

Enkelringinfiltrometer 
Den vanligaste och enklaste metoden är enkel
ringinfiltrometern, FIG. 8.3.12. Den består av 
en ring med varierande diameter av metall eller 
plast som trycks ner i jorden 3-10 cm. Därefter 
tätar man mellan jorden och ringen med bento
nitblandning. Vatten fylls upp innanför ringen 

Graduated 
Cylinder--

Reservolr Supply 

och infiltrationen i marken mäts sedan med 
konstant eller variabel tryckhöjd. 

En Mariotte-flaska används för att fixera en 
konstant tryckhöjd, FIG. 8.3.13. Efter att 
jämviktstillstånd uppnåtts tas ringen bort och 
jordprover tas i vertikala snitt för att lokalisera 
vätningsfronten i jorden. Ett alternativ är att 
installera tensiometrar till olika djup vilka 
reagerar när vätningsfronten når dem. K-värdet 
beräknas sedan med Darcy's lag enligt: 

Q =KIA =KA L +h - lf/; (8.21)
L 

där 
I = Hydraulisk gradient (mim) 
L = Avstånd till vätningsfronten från markytan 

(m) 
h = Vattennivå i ringen (m) 
\j/i = Tryckhöjd i vätningsfronten (m) 

Vid utvärderingen brukar man anta att trycket 
vid vätningsfronten är noll, dvs man bortser 
från kapillärsugning. Det är ett antagande som 
bara uppfylls i grova jordar. Antagandet får till 
följd att det beräknade K-värdet är större än det 
verkliga, dvs det är ett antagande på säkra sidan 

H 

l===:::i:E====::::;:::t- Plexlglass lid 

Ring 

Figur 8.3.12 Enkelringinfiltrometer, Fernuik och Haug (1990). I figuren är H=L+h enligt ekvation 8.21. 
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Figur 8.3.13 Mariotte-flaska för konstant tryck
höjd vid infiltrometermätningar, 
Bouwer (1988). 

om ett tätskikt undersöks. Reynolds och Elrick 
(1990) har gjort numeriska experiment i syfte 
att ta hänsyn till den omättade strömningen i 
jorden. Deras studie leddde till följande beräk
ningsformel: 

Q =.!!_(KH +<Pm)+ 7Ul2K (8.22) 
G 

där 
a Ringens diameter (m) 
H = Vattennivå i ringen (m) 
G = Formfaktor. Bestäms med tredimensionell 

simulering av mättad-omättad strömning. 
G är en funktion av a, H, , K och d (ringens 
nedtryckning i markytan). 

En fördel med enkelringinfiltrometern är att 
mätningar kan ske över en stor volym. Ringens 
diameter kan väljas beroende på jordens homo
genitet. Till en homogen jord kan en diameter 
mellan 0,1-0,3 m väljas medan en diameter på 
1-2 m kan behövas för att ge representativa 
resultat i en uppsprucken lera. Ringens storlek 
är också avhänging jordens kapillaritet. Om 
jorden har hög kapillaritet måste ringens dia
meter öka jämfört med om jorden inte är ka
pillärsugande för att infiltrationen ska bli 
vertikal, Bouwer (1986). 

Infiltrometern kan vara täckt för att minimera 
evaporationen eller öppen. Om den är öppen 
måste en separat mätning av evaporationen 
göras om jorden är tät. En nackdel med enkel
ringinfiltrometern är att den påverkas av hori-

sontellt flöde om vätningsfronten når nedanför 
infiltrometerns kanter, FIG. 8.3.14. Day och 
Daniel ( 1985) har beskrivit hur man kan ta 
hänsyn till det vid beräkningen av K. En annan 
felkälla är att utrustningen kan påverkas av 
svällning och kontraktion på grund av att 
temperaturen varierar under försökets gång. 
Utrustningen bör därför skyddas mot starka 
temperaturförändringar. I utvärderingen tas inte 
hänsyn till att jorden sväller eller komprimeras 
beroende på tryckförändringar vid konstant 
eller variabel tryckhöjd. Bestämningen av 
gradienten är behäftad med felkällor eftersom 
både L och 'l'i kan vara svåra att bestämma 
beroende på jordens inhomogenitet. Daniel 
(1989) anger att det är mycket svårt att mäta i 
jordar med K lägre än 10-8 - 10-9 m/s med 
öppna infiltrometrar. 

Figur 8.3.14 Avvikelse från en-dimensionellt flöde 
under enkelringinfiltrometer, Bouwer 
(1982). 

111 Dubbelringinfiltrometer 
Två av nackdelarna med enkelringinfiltrome
tern, horisontellt flöde och temperaturkänslig
het, kan undvikas genom att installera en ring 
utanför enkelringinfiltrometern. Då fås en så 
kallad dubbelringinfiltrometer, FIG. 8.3.15. 
Genom att hålla en konstant vattennivån i den 
inre och yttre ringen tvingas vattnet i den inre 
ringen att strömma vertikalt. Dessutom för
hindras volymförändringar i den inre ringen 
om vattennivån hålls lika i ringarna. Vattnet i 
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Figur 8.3.15 Täckt dubbelringinfiltrometer, Daniel (1989). 

den yttre ringen verkar också som en isolering 
mot alltför stora temperaturvariationer. Flödet 
mäts genom att väga en påse som avger vatten 
till den inre ringen i proportion till att vatten 
infiltrerar, se FIG. 8.3.15. Vätningsfronten 
bestäms med hjälp av jordprovtagning eller 
tensiometermätningar. Den täckta dubbelring
infiltrometern anses som mycket pålitlig för 
mätning av täta lerlager i USA, speciellt om 
innerringen är stor, 0,6-2,0 m. Enligt Daniel 
(1989) kan det ta flera veckor eller månader att 
genomföra en mätning om K<l0-9 m/s. Med 
täckt dubbelringinfiltrometer kan K-värden ner 
till 10-10 m/s mätas. 

Air-entry permeameter 
En specialvariant av täckt enkelringinfiltrome
ter är Air-entry permeametern (AEP), Bouwer 
(1966). Med denna görs ett försök att ta hänsyn 
till det negativa trycket vid vätningsfronten. 
Utrustningen framgår av FIG. 8.3.16. Ringen 
som är ca 0,6 m i diameter installeras på sam
ma sätt som en enkelringinfiltrometer. Därefter 
utförs mätningen i två steg. Först mäts infiltra
tionen med variabel eller konstant tryckhöjd. 
När vätningsfronten nått ner till ringens nedre 
nivå avslutas steg I. Steg II inleds med att 
ventilen till vattenreservoaren stängs. Eftersom 

H 

G 

WATER SUPPLY VALVE 

AIR ESCAPE VALVE 

w, 

~WETTING FRONT 

Figur 8.3.16 Air-entry permeameter, Sai och 
Anderson (1990). 

det är undertryck i jorden kommer vatten att 
sugas ut ur AEPn och ner i jorden. Det får till 
följd att ett negativt tryck utbildas vilket regi-
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streras med en tryckmätare. När suget är som 
störst bryts försöket och jordprover tas i verti
kala snitt för att avgöra hur långt vätningsfron
ten nått. Enligt Bouwer kan trycket vid vät
ningsfronten beräknas med hjälp av det upp
mätta trycket och därmed kan gradienten och K 
beräknas enligt ekvation (8.22). Det beräknade 
värdet ska multipliceras med fyra om jorden är 
en lera och med två i övriga fall. Fördelen med 
metoden är att trycket vid vätningsfronten kan 
bestämmas och att mätningarna går förhållan
devis snabbt. Nackdelar är att teorin bygger på 
en del empiri som inte är klart verifierat, Daniel 
(1989). K-värden ner till 10-9 m/s kan mätas 
med metoden, Sai och Anderson (1990). 

Q=KA h+L-0,5Pa (8.23)
L 

där 
Pa Tryckhöjd när luft tränger upp genom 

jorden (m). I FIG. 8.3.16 är 
P =P +G+Wf.a m 

Pm= Avläst tryckhöjd (negativt värde) på 
tryckmätaren (m). 

111 Disc-permeameter 
En disc-permeameter består av en platta 
(0=20 cm) med två rör, ett för att reglera 
trycket enligt Mariotte-principen och ett för att 
mäta flödet, FIG. 8.3.17. Eftersom vattnet 
infiltrerar från en platta blir flödet tre-dimensi
onellt. Med disc-permeametern kan både 
omättade och mättade parametrar mätas, Havle
na och Stephens (1992). Om omättade parame
trar ska mätas appliceras ett membran mellan 
plattan och jorden. Om den mättade hydraulis
ka konduktiviteten ska mätas ställs disc-per
meametern på en ring strax ovan markytan. En 
fördel med disc-permeametern jämfört med 
ringinfiltrometern är att den inte behöver 
tryckas ner i jorden vilket kan förändra K
värdet på grund av kompression, avsnörning av 
porer och kollaps av makrostrukturen, Rey
nolds och Elrick ( 1991). Dessutom kan det vara 
omöjligt eller mycket svårt att installera en ringin
filtrometer i hård jord. Metoden är applicerbar för 
relativt torra jordar. K kan beräknas med någon 
av formlerna i Cook och Broeren (1994). 

GRADUATED RESERVOIR 

~--BUBBLE TOWER 

DISC 

Figur 8.3.17 Disc-permeameter, Havlena och 
Stephens (1992). 

8.4 UTVECKLING 
Som framgår finns det en mängd olika metoder 
för bestämning av den hydrauliska konduk
tiviteten. Utvecklingen inom området har varit 
kraftig sen mitten av åttiotalet på grund av att 
skyddet av grundvattnet kommit i focus. Även 
under 1950-60-talet utvecklades flera metoder 
främst i jordbrukstekniska sammanhang. Däre
mellan förekom också metodutveckling i syfte 
att ta fram K-värden för geotekniska beräkning
ar. Utveckling av metoder för kontroll av 
tätheten hos mineraliska barriärer och för att 
kunna beräkna hur snabbt föroreningar sprids i 
grundvattnet är en viktig uppgift inom det 
miljögeotekniska området. 

En nyckelfråga i sammanhanget är att utveckla 
modeller för att beskriva jordens uppbyggnad 
och de variationer som förekommer i olika 
geologiska miljöer. Kunskaperna om varia
tionen inom geologiska strata och kunskapen 
om hur stor en representativ volym (förkortas 
REV på engelska) är för olika svenska jordarter 
är viktig att ta fram. Bestämning av REV kan 
göras genom att mäta på jordvolymer av olika 
storlek. Variationen i K-värdet kommer att 
minska i och med att jordvolymen ökar tills en 
viss volym uppnås och variationen (i princip) 
upphör. Det är viktigt att utföra permeabilitets
mätningar på volymer som är större än eller 
lika stora som REV för att man ska kunna lita 
på resultaten. Det är däremot ett slöseri med tid 
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och resurser att utföra mätningar på volymer 
som är många gånger större än REV. Om det 
räcker med en piezometer är det onödigt att 
gräva stora gropar och tillföra flera kubikmeter 
med vatten. 

Även jordarternas karakteristiska samband 
mellan kapillärtryck, vattenhalt och hydraulisk 
konduktivitet är viktigt att ställa samman för 
svenska jordar för att kunna användas vid 
beräkning av K ovanför grundvattenytan. Idag 
finns data sammanställt för sambandet mellan 
kapillärtryck och vattenhalt för svenska jord
bruksjordar, Andersson och Wiklert (1972, 
1977). 

Om grundvattenströmning och förorenings
spridning ska behandlas är det primära att först 
skaffa sig en preliminär geologisk bild av 
området. Därefter placeras mätpunkterna på 
strategiska platser. Mätförfarandet och utvärde
ringen av piezometerförsök under grund
vattenytan är i princip mycket tillförlitligt. I 
praktiken finns det dock svårigheter i samband 
med installationen av piezometrar. Metoder för 
att minimera störningen av jorden eller för att 
kunna ta störningen med i beräkningen är 
önskvärda. Installationen innebär ofta att 
permeabiliteten blir lägre närmast piezometern. 
Speciellt viktigt är detta vid försök med varia
bel tryckhöjd eftersom bara området närmast 
piezometern då berörs. I Sverige och övriga 
Norden är det väsentligt att utveckla metoder 
för att mäta i moränområden. Enligt Fredericia 
och Lind (1990) är morän troligen den jordart 
som man från hydrogeologisk synvinkel vet 
minst om. 

För kontroll av tätskikt gäller det att kunna 
mäta låga flöden i den omättade zonen. Under
sökningar till dags dato pekar på att de mest 
tillförlitliga värdena fås med stora ringinfiltro
metrar. Speciellt den täckta dubbelringinfiltro
metern anses tillförlitlig i USA. Här förefaller 
det som om dess största fördel är att den är stor 
och täckt och inte att den består av två ringar. 
En täckt enkelringinfiltrometer med stor yta 
fungerar också mycket bra för mätning av 
tunna tätskikt. Sai och Anderson (1990) anger 

att infiltrometerns area bör vara större än 2 m2. 

Det innebär att diametern bör vara ca 1,6 m. 
Tyvärr tar inte de klassiska infiltrometer
metoderna hänsyn till omättad strömning. 
Utvecklingen visar dock att detta kan göras 
redan idag, Reynolds och Elrick (1990). Veri
fiering och utveckling av teorierna kring omät
tad strömning i samband med infiltrometermät
ningar är önskvärt bl a för att se om man kan 
förkorta mättiden som blir mycket lång i täta 
jordar. I samband med detta borde också meto
der för att mäta låga flöden på ett rationellt sätt 
med hänsyn taget till temperaturvariationer m 
m utvecklas. 

En väg att gå för att snabba på mätningarna är 
att samtidigt mäta med BAT-systemet och 
ringinfiltrometer. Fördelen med BAT är att 
mätningar kan utföras snabbt och nackdelen är 
att en mycket liten provvolym undersöks. Om 
man kan finna samband mellan infiltrometer
försök och BAT-försök för olika tätskikt, kan 
en rationellare arbetsgång etableras. Havlena 
och Stephens (1992) jämförde olika försöksme
toder och fann att skillnaderna mellan de olika 
fältmetoderna inte var speciellt stor (maximalt 
3,5 ggr). En tydlig tendens var dock att labora
torieförsöken och BAT-försöken gav lägre K
värden än infiltrometermätningarna. Det kan 
hänföras till att de mäter på en betydligt mindre 
jordvolym än vad infiltrometermetoderna gör. 

Tabell 8.4.1 Jämförelse mellan olika metoder för 
mätning av den hydrauliska 
konduktiviteten på ett mycket tätt 
lerlager, Havlena och Stephens (1992). 

Försöks K 10-11 (m/s) Genomförande
metod tid (dagar) 

Täckt dubbel- 24 40 
ringsinfiltrometer 

BAT-test 1 8,8 

BAT-test 2 7,4 

Air-entry 26 20 
permeameter 

Lab.test 1 7,3 

Lab.test 2 2,7 
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9. 
., 

9.1 SYFTE 
Syftet med geofysiska undersökningar i sam
band med miljögeotekniska utredningar är att 
detektera föroreningar och avfall samt att 
kartlägga områdets geologi. Här behandlas i 
första hand det som är exklusivt för miljögeo
tekniska undersökningar, dvs detektionen av 
föroreningar och avfall. Den geologiska och 
geotekniska kartläggningen med hjälp av 
geofysiska metoder är beskrivet i flera läro
böcker och rapporter, bl a i Triumf (1992). 

Syftet med att detektera föroreningar kan vara 
att bestämma utbredningen av ett avf allsupp
lag, hitta nedgrävda tunnor, cisterner och 
ledningar eller att avgränsa lakvattenplymer i 
grundvattnet. 

Geofysiska metoder används ofta som ett 
hjälpmedel för att effektivt kunna lokalisera 
provtagningspunkter och grundvattenrör till 
intressanta områden. Ett annat syfte är att ge en 
yttäckande information mellan den punktvisa 
information som ges av geoteknisk sondering 
och provtagning. 

9.2 FUNKTIONSKRAV 
Funktionskraven varierar beroende på syftet 
med undersökningen. Det visar sig snabbt att 
det inte finns en geofysikmetod som klarar alla 
funktionskraven. Ofta är det nödvändigt att 
använda flera metoder inom samma område. 
Funktionskrav på geofysiska metoder gäller t 
ex: 

0 Penetrationsdjup 
0 Upplösning (detaljrikedom) 
0 Inverkan av "samhällsbrus" (föremål i mark, 

på mark och i luften m m) 
0 Förmågan att mäta vintertid 
0 Framkomlighet och snabbhet 
0 Totalekonomi 

Man kan inte ställa krav på att någon geofysisk 
metod ska klara av att detektera föroreningar 
med någon större säkerhet om det inte finns 
någon kännedom om geologin i området eller 
utan att borrningar görs. 

9.3 MATERIAL OCH METODER 
Geofysiska metoder kan inte direkt mäta de 
parametrar som är intressant inom miljögeo
tekniken, som koncentrationer av ämnen i jord 
eller grundvatten. Däremot mäts parametrar 
som kan ha ett samband med föroreningar och 
avfall. Sådana parametrar är elektrisk lednings
förmåga, vågutbredningshastighet, relativ 
dielektricitetskonstant och magnetisk suscep
tibilitet, se TABELL 9.3.1. 

Den elektriska ledningsförmågan (konduktivi
teten) i jorden är en funktion av mineralpartik
larnas konduktivitet, jordens porositet och 
vattenmättnadsgrad samt av vattnets (vätskans) 
konduktivitet (och temperatur). Eftersom 
många lakvatten innehåller höga halter av 
joner, vilka leder elektricitet bra, kan förorenat 
grundvatten detekteras i homogena jordar. 
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Tabell 9.3.1. Geofysiska metoder och deras användning i miljösammanhang, efter Cummings (1990). 

Parameter som mäts Parameter som metoden är Exempel på tillä 
känsli för eräknas mil· ösammanhan 

Elektrisk re- Jordresistens (egentlig Elektrisk konduktivitet Detektion av jonrika lak-
sistivitets-mät potentialskillnad) vatten och grundvatten. 
ning Detektion av nedgrävt 

avfall mm 
Självpotential Elektrisk potential Elektrisk konduktivitet me Läckage av vatten geno 

mera barriär 
Elektromag- Elektromagnetisk st Elektrisk konduktivitet Detektion av jonrika lak
oetiska metod nmg vatten och grundvatten. 

Detektion av nedgrävt 
avfall mm 

Georadar Elektromagnetisk st Elektrisk konduktivitet och Detektion av nedgrävt 
ning av hög frekvens relativa dielektricitetskon- avfall, tunnor, cisterner, 

stanten lednin arm m 
Seismiska Ljudvågors utbred Densitet, elastisk modul Detektion av nedgrävt 
metoder nin shasti het avfall. De niers mäkti 
Magnetiska Magnetisk fältstyrka Magnetisk susceptibilitet Detektion av nedgrävda 
metoder tunnor, cisterner och and 

· ärnföremål 
Gravimetriska Gravitation Densitet Detektion av nedgrävt 
metoder avfall 

Teoretiskt kan även opolära vätskor som oljor tiska metoder, magnetiska metoder och geora
detekteras pga resistivitetskontrasten mot dar beskrivas närmare. Dessa metoder bedöms 
jorden och grundvattnet. I praktiken har det ha den största användningen i miljösamman
dock visat sig att det krävs mycket stora ut hang. 
släpp för att opolära vätskor ska kunna detek
teras. Elektrisk resistivitetsmätning kräver galvanisk 

kontakt med jorden. Det innebär att minst fyra 
Eftersom avfall ofta har en annan densitet, elektroder (stålspett eller icke-polariserbara 
ledningsförmåga och dielektricitetskonstant än elektroder) sticks ner i marken och likström 
omgivande jord och berg kan det upptäckas av skickas iväg mellan två av elektroderna, 
seismik (framför allt refraktionsseismik) eller FIG. 9.3.1. Strömmen rör sig fram i marken där 
georadar. motståndet (resistiviteten) är minst analogt med 

vatten som strömmar fram i de mest permeabla 
Nedgrävda järnföremål ger en lokal förändring stråken. På samma sätt som tryckf allet varierar 
av jordens magnetfält vilket kan detekteras av med permeabiliteten för ett givet vattenflöde så 
känsliga magnetometrar. Dumpat avfall kan ge varierar potentialf allet med resistiviteten för en 
en lokal förändring av jordens gravitationsfält given strömstyrka. Det uppkomna potentialfal
om avfallets densitet avviker kraftigt från let mäts mellan två s k potentialelektroder. 
omgivningens samt om mäktigheten är stor. Beroende på den geometriska uppställningen 
Den resulterande gravitationsanomalin kan av elektroderna kan sedan resistiviteten beräk
detekteras med känsliga gravimetriska metoder. nas. Den elektriska konduktiviteten fås sedan 

genom att invertera resistiviteten. 
Nedan ska resistivitetsmätning, elektromagne-
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Figur 9.3.1. Elektrisk resistivitetsmätning. Ström 
skickas mellan de yttre elektroderna 
och potentialfallet mäts mellan de två 
mittersta, Triumf (1992). 

Resistivitetsmätningar brukar ske i två steg. En 
vertikal elektrisk sondering (VES) görs för att 
få information om hur konduktiviteten varierar 
med djupet i en punkt och profilering (CES) 
görs för att kartera laterala konduktivitetsför
ändringar. 

Vid vertikal elektrisk sondering ökas successivt 
avståndet mellan strömelektroderna för att 
uppnå en ökad djupkänning. Profilering görs 
med konstant elektrodavstånd i punkter utefter 
profiler. Då fås information om samma djupin
tervall inom hela området. Resultaten tolkas 
vanligen med datorprogram. Tolkningen kan 
vara komplicerad och det är absolut nödvändigt 
att ha någon kännedom om områdets geologi 
för att kunna tolka resultaten riktigt, Mazac et 
al (1987). Det innebär att det alltid krävs kom
pletteringar i form av jordprovtagning eller 
geoteknisk sondering. 

Fördelar med metoden är att den har hög nog
grannhet och repeterbarhet samt att metoden 
bygger på en teoretiskt stabil grund. Enligt 
Mazac et al (1987) kan bra resultat garanteras 
om föroreningen är ytlig, förhållandena homo
gena och den elektriska kontrasten mellan 
förorenat och rent vatten är stor. Nackdelar är 
att metoden ~ arbetskrävande, vanligtvis krävs 
tre man, att den kräver stort utrymme (stort 
avstånd mellan elektroderna) samt att vinter
mätning omöjliggörs i stora delar av Sverige på 
grund av snö och tjäle. 

Lindmark och Nissen ( 1987) har använt meto
den i samband med detektion av lakvatten från 
en damm. Avståndet mellan strömelektroderna 
var vid undersökningen 20 meter. Mätningarna 
visade att lakvatten läckte ut från dammen 
vilket även grundvattenprover visade. Re
sultatet framgår av FIG. 9.3.2. 

Seidel et al (1993) har utnyttjat geoelektrisk 
sondering för att kontrollera utlakningen och 
transporten av föroreningar i grundvatten från 
ett upplag med pottaska (kaliumsalt). Med ca 
2-4 års mellanrum mättes, mellan åren 1978-
1990, resistiviteten i ett rutnät. Eftersom resis
tivitetsmätningarnas stryka framför allt är att 
visa relativa skillnader är de lämpliga för 
kontroll av föroreningsspridning i ett och 
samma område vid olika tidpunkter vilket 
också Seidels undersökning visade. 

På senare tid har stora "intelligenta" elektrod
system utvecklats där en mängd elektroder sätts 
ner i marken på en sträcka av hundra-några 
hundra meter, van Overmeeren och Ritsem 
(1988) och Williams et al (1992). Därefter 
varieras utsändningen av ström mellan olika 
elektroder och potentialfallet registreras av 
flera elektrodkombinationer. Detta kräver 
speciella styrsystem och ställer krav på stor 
datainsamlingskapacitet. Resultatet blir en 
kombination av sondering och profilering, s k 
kontinuerlig vertikal elektrisk sondering 
(CVES). 

Elektromagnetiska metoder 
Principen för elektromagnetisk mätning inne
bär att en sändarspole genererar ett oscillerande 
magnetfält (primärfältet) som inducerar ström
mar i marken. Strömmarna ger upphov till ett 
sekundärt fält som registreras av en motta
garspole. Förhållandet mellan det primära- och 
sekundära magnetfältet är proportionellt mot 
den elektriska konduktiviteten i marken. Efter
som metoden bygger på induktion behöver inte 
sändare och mottagare ha direkt (galvanisk) 
kontakt med marken. Det är metodens stora 
fördel eftersom undersökningarna kan göras 
snabbt och problemen att trycka ner elektroder 
i hård eller frusen mark elimineras. 
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Figur 9.3.2. Elektrisk resistivitetsmätning nedströms en lakvattendamm. Lakvattendammen ligger till 
vänster utanför figuren. Figuren ses uppifrån, Lindmark och Nissen (1987). 

I miljösammanhang är det framförallt slingram 
och stångslingram som är användbara. Sling
ramen består av två slingor (därav namnet) med 
variabel separation. Vanliga avstånd mellan 
sändare och mottagare är 10, 20, 40 och 60 
meter. Dessa separationer ger överslagsmässigt 
en djupkänning av ca 10-100 meter. Ju större 
separation desto större djupkänning. Djupkän
ningen kan också varieras genom att orientera 
slingorna vertikalt eller horisontellt mot marky
tan eller genom att variera frekvensen på det 
utsända fältet. Mätningen kräver två personer. 
Stångslingramen består av en stång med sända
re och mottagare på 3,7 meters avstånd från 
varandra. Stången bärs av en man. Stångsling
ramen mäter i området 0-6 meter ner i marken. 

En undersökning med elektromagnetiska 

metoder kan planeras på samma sätt som en 
resistivitetsmätning med galvanisk metod. 
Först görs en vertikal sondering i några punkter 
genom att variera separationen eller genom att 
variera frekvensen på det utsända fältet. Däref
ter görs en profilering med konstant djupkän
ning i ett rutnät. 

Fördelar med metoden är att det inte behövs 
någon markkontakt, att metoden är snabb,att 
djup penetration kan erhållas och att upplös
ningen är acceptabel i de flesta fall. Nackdelar 
är att det kan vara svårt att inducera tillräckligt 
kraftiga strömmar i lågkonduktiv jord för att 
producera ett sekundärt magnetfält som kan 
detekteras av mottagarspolen, Triumf (1992). 
Lågkonduktiv mark kan t ex vara sand och grus 
ovan grundvattenytan. En annan nackdel är att 
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mätningarna är känsliga för "samhällsbrus" 
som kraftledningar, kablar mm. 

Metoderna är lämpliga för detektion av förore
nat grundvatten och nedgrävt avfall. Ett ex
empel på detektion av förorenat grundvatten 
ges av Greenhouse et al (1989). Det upptäcktes 
att en brunn ca 130 meter från ett avfallsupplag 
var förorenad. Eftersom det inte fanns någon 
ytlig förbindelse mellan upplaget och brunnen 
initierades en undersökning för att se om 
förorenat grundvatten strömmade från upplaget 
till brunnen. Undergrunden bestod av sandsten 
med inslag av skiffer. Ett rutnät på ca 20 x 20 
meter lades ut och mätning gjordes med sling
ram med separationen 10 meter mellan sändare 
och mottagare. Ca 110 punkter mättes inom ett 
område med storleken 300 x 250 meter. Bak
grundsvärdet för konduktiviteten var ca 5 mS/ 
m i området och mätningarna visade att kon
duktiviteten var 5 till 20 mS/m inom det förore
nade området. Presentationen av rådata gav inte 
det "plymliknande" resultat som kan förväntas 
vid ett lakvattenläckage, FIG. 9.3.3. Genom att 
korrigera för bakgrundskonduktiviteten, som 
var en funktion av topografin enligt FIG. 9.3.4, 
fås ett utseende på konduktivitetsfördelningen 
som mera påminner om en lakvattenplym, 
FIG. 9.3.5. Detta trots att skillnaden mellan 
bakgrund och lakvattenplym är liten. I brunnen 
vid huset är konduktiviteten bara 1,4 ggr högre 
än bakgrundsvärdet. Grundvattenprovtagning 
har senare visat att konduktivitetsanomalin 
beror av föroreningar i grundvattnet. 

Davis ( 1991) har använt slingram för att detek
tera en icke vattenlöslig organisk fas i eller 
ovan grundvattnet inom ett komplext industri
område. Här var det alltså frågan om att leta 
lågkonduktiva zoner snarare än högkonduktiva. 
Enligt författaren lyckades man detektera de 
organiska föroreningarna. De högsta koncentra
tionerna fanns inom områden där konduktivi
teten var lägre än 1 mS/m. 

Jordan et al ( 1991) ger fyra exempel på hur 
stångslingramen har använts för att detektera 
föroreningar inom äldre industriområden. 
Mätningarna kallas "högupplösande EM" och 
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Figur 9.3.3. Uppmätt konduktivitet, utan kom
pensation för geologin (topografin). 
Se texten för förklaring, Green house 
et al (1989) 
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Figur 9.3.4. Konduktiviteten som funktion av 
topografin, Greenhouse et al (1989). 

görs i profiler med 3-6 meters avstånd från 
varandra. I profilerna görs mätningarna med 
0,6-0,9 meters mellanrum, vilket ger en mycket 
stor detaljrikedom. På en dag kan 6-12 000 
mätningar göras. Bland annat detekterades 
övertäckta diken, nedgrävda tunnor, bortglöm
da tankar och igenfyllda bassänger. 

Struttmann och Anderson (1992) använde både 
stångslingram och magnetometer för att de
tektera nedgrävt avfall. De fann att det var en 
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Figur 9.3.5. Konduktiviteten kompenserad för 
topografin. Se texten för förklaring, 
Greenhouse et al (1989). 

stor fördel att använda två tekniker som rea
gerade för två olika parametrar, elektrisk 
konduktivitet och magnetisk susceptibilitet. 
Stångslingramen visade sig vara mindre käns-
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lig för "samhällsbrus" än magnetometem som 
gav kraftigt utslag för både ett hus och en 
trailer inom området. 

Ett exempel på metodens snabbhet ges av 
Greenhouse och Harris (1983). Här visas hur 
slingrammätningar genomförts på ett avfalls
upplag på 2 mandagar (2 man, 1 dag) medan 
motsvarande resistivitetsmätning med Wen
ner-konfiguration tog 12 mandagar (4 man, 3 
dagar), FIG. 9.3.6 och 9.3.7. 

Magnetiska metoder 
Syftet med magnetiska metoder är att mäta 
variationer i jordens magnetiska fält. Dessa 
variationer beror på distributionen av magnetis
ka mineral i jord och berg samt av tillverkade 
föremål innehållande järnlegeringar eller 
elektriska ledare som kraftledningar. I miljö
sammanhang är metoden främst tillämplig för 
kartering av nedgrävda tunnor, järnrör mm. 
Material av järn och stål är magnetiska medan 
rostfritt stål oftast inte är det. 

INOUCTIVE RESISTIVITY SURVEY OF 
BASE BORDEN SANITARY LANDFILL 
SITE USING THE GEONICS EM - 34 

VERTICAL COPLANAR COIL SEPARATION ... 31 METERS 
2 MAN-DAYS 

Figur 9.3.6. Mätning med slingram på avfallsupplag, Green house och Harris (1983). 
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Figur 9.3.7. Mätning med resistivitetselektroder på avfallsupplag, Greenhouse och Harris (1983). 

Det finns principiellt två mätmetoder. Antingen 
mäter man magnetfältets totala styrka (magne
tometri) eller också mäter man det magnetiska 
fältets gradient (gradiometri) i punkten. Efter
som jordens magnetfält har en naturlig varia
tion måste även det mätas (baspunktsregistre
ring) och sedan subtraheras från de magneto
metriska mätningarna. En av fördelarna med 
gradiometri är att behovet av baspunktsregistre
ring försvinner. Andra fördelar är att anomalier 
som ligger nära instrumentet förstärks jämfört 
med de som ligger längre bort ( ofta fördel, inte 
alltid) samt att möjligheterna att särskilja två 
anomalier från varandra ökar, Triumf (1992). 

De magnetiska mätmetoderna är snabba, okom
plicerade, billiga (utförs av en man) och ger en 
hög precision. Nackdelar är att den goda käns
ligheten gör att störningar lätt uppstår. Sådana 
störningar kan vara kablar, staket, järnvägar 

och framförallt allehanda järn och skrot som 
ligger i marken inom förorenade områden. 

Georadar 
Georadar är en elektromagnetisk metod som 
utnyttjar radarvågor, dvs vågor med hög frek
vens, 30-1000 MHz. Radarvågornas penetra
tion och reflektion i marken beror primärt av 
jordens elektriska konduktivitet och dielektrici
tetskonstant. Dessa faktorer varierar med 
mineralsammansättning, porositet, vatteninne
håll och vattenkvalitet. Skillnaden i relativ 
dielektricitetskonstant, f\ är mycket stor mellan 
torr jord och vatten. För torr jord är f\ ca 4-7 
medan den är 81 för vatten. Det innebär att 
totalt vatteninnehåll och skillnaden i vatten
innehåll mellan olika jordlager kraftigt påver
kar radarvågornas penetration och reflektion. 
Radarvågornas frekvens inverkar också på 
penetrationen och upplösningen. Lågfrekventa 
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vågor penetrerar djupare än högfrekventa men 
ger sämre upplösning av detaljer. Det innebär t 
ex att föremål som ledningar och tunnor måste 
ha en viss minsta storlek för att kunna detekte
ras. 

Jämfört med övriga geofysiska mätmetoder ger 
georadar den största upplösningen av alla, från 
någon centimeter till en dryg meter. I grova 
torra jordarter kan lågfrekventa radarvågor 
penetrera djupare än 30 meter under gynsamma 
förhållanden, medan penetrationen inskränker 
sig till 0,5-1 meter i lera. I morän är penetratio
nen mindre än 10 meter. 

Georadarutrustningen består av olika antenner 
med varierande frekvens, en kontrollenhet och 
en skrivare. Som tillägg till detta kan en band
spelare användas om informationen ska proces
sas vid ett senare tillfälle. Antennen består av 
en kopparlindning skyddad av en plast-eller 
trälåda. Antennen dras efter en bil, skoter eller 
båt. Inuti fordonet placeras kontrollenheten. 
Radarvågor skickas kontinuerligt ner i marken 
medan fordonet kör förutbestämda profiler, 
FIG. 9.3.8. När vågorna når en elektrisk gräns 
(skillnad i i\ och konduktivitet) i marken 
reflekterar en del av den utsända vågen tillbaka 
och når mottagaren. Med kännedom om tiden 
från att vågen utsänts till att den återkommer 
samt våghastigheten i jorden kan avståndet till 
materialgränsen bestämmas. Den del av vågen
ergin som inte reflekterar fortsätter ner i mar
ken till nästa reflektor. På grund av konduktiva 
material utsläcks energin vid penetrationen och 
avtar till slut helt. Resultatet ritas upp direkt på 
en skrivare där gångtiden till olika reflektorer 
markeras på samma sätt som för ekolod. Gång
hastigheten i marken beräknas vanligen med 
hjälp av kontrollborrningar. I vissa material kan 
djupet bestämmas med god noggrannhet även 
utan borrning. Sådana material är sjövatten, 
torv och torr homogen sand och grus. I sand 
och grus är det möjligt att upptäcka grund
vattenytan, vilket det inte är i finkornigare 
jordar med högre kapillär stighöjd. 

Ett alternativ till det ovan beskrivna radarsyste
met för kontinuerliga mätningar är ett digitalt 

Figur 9.3.8. Georadannätning med bil, Triumf 
(1992). 

radarsystem för punktvisa mätningar. Här 
placeras en sändare och en mottagare på mar
ken och en mätning görs för varje punkt. Data 
samlas i en dator och processas senare för att 
underlätta tolkningen. 

Nackdelen med georadar är att penetrationen 
kan vara otillfredsställande låg i konduktiva 
material som lera, saltrika vatten och vissa 
avfall. Penetrationen i lera är t ex mindre än två 
meter. Fördelen med metoden är framförallt att 
den ger en kontinuerlig bild med hög upplös
ning av undergrunden samt att informationen 
erhålls direkt på plats. Informationstätheten kan 
jämföras med att sondera tätare än varje halv
meter. En annan fördel är att metoden är snabb 
i framkomlig terräng. Med bil kan undersök
ningen göras med en hastighet av ca 5 km/h. 
Vanligtvis behövs det två man vid mätningar
na. 

I miljösammanhang kan metoden användas vid 
kartering av avfall, ledningar, nedgrävda tankar 
mm. 

Kutrubes et al (1992) använde georadar för att 
avgränsa tre industriella avfallsupplag. Kontroll 
med provgropar visade att det var möjligt att 
horisontellt avgränsa områdena inom ca 0,5 
meter. Avfall kan karteras pga av följande 
typiska information: 

0 Paraboliska reflexer, typiska för rör, tunnor 
mm 
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□ Oregelbundna skarpa reflexer, typiska för 
avfall 

□ Områden med kraftig dämpning vilket 
betyder att materialet är mycket ledande 

□ Avsaknaden av kontinuerliga jordlager. 

Brewster et al (1992) använde georadar vid ett 
kontrollerat utsläpp för att detektera perklor
etylen som är icke-blandbar och tyngre än 
vatten (=1,6 t/m3). I teorin är detta möjligt 
eftersom dielektricitetskontrasten är mycket 
stor mellan organiska lösningsmedel och 
vatten. Utsläppet, 770 liter, skedde inom ett 
spontat område med dimensionerna 9 x 9 
meter. Jorden bestod av sand ner till 3,3 meter 
där den underlagras av ett 3 meter mäktigt 
lerlager. Radarmätningar gjordes före utsläppet 
och efter utsläppet vid olika tidpunkter med en 
antenn med centrumfrekvensen 200 MHz. 

Försöket visade att den tunga vätskan (ska 
sjunkare) gav upphov till en kraftig reflex 
vilket innebar att det var möjligt att följa hur 
den sjönk ner genom sanden. Författarna 
påpekar dock att det är högst osannolikt att 
stöta på en liknande situation i verkligheten. I 
en riktig fätsituation ligger den tunga vätskan 
stilla ovan ett tätt lager, tex ovan bergytan. I 
den situationen är det högst troligt att det inte 
går att särskilja vätskan från omgivande hetero
geniteter i jorden. 

9.4 UTVECKLING 
Eftersom skillnaden i elektrisk ledningsförmå
ga mellan lakvatten och rent grundvatten å ena 
sidan och mellan fast avfall och ren jord å 
andra sidan ofta är stor finns det goda förutsätt
ningar för att detektera föroreningar med 
elektriska och elektromagnetiska metoder. Det 
är, under goda förhållanden, möjligt att detek
tera förorenat vatten även om konduktiviteten 
bara är dubbelt så stor som bakgrundsvärdet. 
Steget från teori till praktik är dock längre än 
vad föregående meningar låter påskina. I 
praktiskt arbete har det ofta visat sig att geofy
siska metoder inte ger den upplösning som är 
önskvärd vid miljögeotekniska undersökningar 
eller att resultaten är mycket svårtolkade. 
Orsakerna till det beror vanligen på att området 

är mycket heterogent uppbyggt, att konduktivi
tetskontrasten är för liten mellan förorenat- och 
icke-förorenat mateiial, att störningar från 
"samhällsbrus" inverkar eller att fel metod 
valts. Det är därför viktigt att noggrannt analy
sera problemet innan man genomför en geofy
sisk undersökning. Viktiga förberedelser är att 
sammanställa all information om undergrun
dens sammansättning och att ställa upp en 
hypotes om vilka föroreningar som kan före
komma. Det är också väsentligt att bedöma 
riskerna för störning. Geofysiska metoder är t 
ex ofta olämpliga inom industriområden med 
stor aktivitet pga alla föremål i jorden och ovan 
jorden som stör. 

Den uppenbara fördelen med geofysiska meto
der är att man snabbt, och utan att behöva 
komma i direkt kontakt med giftiga material, 
kan få en uppfattning om var provtagning bör 
genomföras. Exempel på metoder och tillämp
ningar som bör utnyttjas mer är: 

Stångslingram och slingram (med separation 
av 10-30 m) för detektion av nedgrävt avfall 
och förorenat grundvatten. "Högupplösande 
EM", vilket innebär att mätning görs med 
stångslingram på varje meter i täta profiler kan 
vara en kostnadseffektiv metod vid sökandet 
efter nedgrävt avfall, tankar, ledningar mm. 
Undersökningarna följs upp av strategisk 
provtagning i utvalda punkter. 

Georadar vid detektion av nedgrävt avfall, 
tankar, ledningar mm i finsand och grövre 
jordarter. Även detektion av kraftigt förorenat 
vatten kan vara möjlig i grova material. En stor 
fördel med metoden är att kontinuerlig infor
mation erhålls och därtill direkt vid mätningen. 
Georadar är också väl lämpad för allmänn 
geologisk och hydrogeologisk kartläggning i 
lerfria områden. 

Användningsområdet för elektriska mätmeto
der är ungefär detsamma som för elektromag
netiska metoder. En nackdel med de elektriska 
metoderna är att de är betydligt mer arbets
krävande och därför dyrare än elektromagnetis
ka metoder. En fördel är att de ger en bättre 
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vertikal upplösning än elektromagnetiska 
metoder. 

I samband med att kraven på kvaliteten vid 
provtagning av jord och grundvatten ökar samt 
att insikten om att föroreningar inte sprider sig 
homogent inom ett område blir mer allom
fattande, kommer kostnaderna för jord-och 
vattenprovtagning att bli högre. Ett sätt att hålla 
nere kostnaderna blir då att komplettera med 
geofysiska undersökningar. 
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10. 
,:skning och uweek · 

Under det senaste decenniet har det skett en 
kraftig satsning på forskning och utveckling 
inom det miljögeotekniska området. De största 
insatserna har gjorts i länder som USA, Kana
da, Tyskland, Holland, Danmark och Japan. Ett 
väsentligt forskningsområde har varit, och är, 
strategi och metoder för fältundersökningar. 
Här har geotekniska undersökningsmetoder och 
metoder för undersökning av potentiella dricks
vattenresurser tagits till vara och utvecklats. De 
geotekniska metoderna har modifierats för att 
ta hänsyn till markens kemiska sammansätt
ning, dess variation och den större andelen 
grov jord och fyllning som miljögeotekniska 
undersökningar innebär. Den traditionella 
geohydrologiska undersöknings- metodiken har 
modifierats med tanke på grundvattnets kemis
ka sammansättning, dess variation och skalan 
på undersökningsområdet. I samband med 
dricksvattenundersökningar är man oftast 
intresserad av betydligt större områden (km
mil) än vid miljögeotekniska undersökningar. 

Områdets tvärvetenskapliga natur har gjort att 
utvecklingen skett inom flera dicipliner, bl a 
geoteknik, geohydrologi, analytisk kemi, 
markfysik, geofysik, statistik m m. 

Större delen av forskningen har bedrivits i 
områden med distinkt annorlunda geologi än 
Sveriges. I USA och på den europeiska konti
nenten saknas de kvartära bildningar som finns 
i Sverige. Skillnaden i geologi innebär bl a att 

de svenska grundvattenmagasinen är små, med 
undantag för åsbildningarna som är långa och 
smala, jämfört med de stora (breda, långa, 
djupa) och sammanhängande grundvattenma
gasin som finns i USA och på kontinenten. Den 
omättade zonen är i allmänhet mycket liten (0-
4 m) i Sverige utom i ås och deltabildningar. I 
USA är det vanligen betydligt längre till grund
vattenytan. Ytmässigt dominerar morän i 
Sverige samtidigt som de större städerna ligger 
på lera. Morän förekommer knappt i USA och 
på den europeiska kontinenten. Där dominerar 
grövre välsorterade sediment och sedimentära 
bergarter. I Sveriges kuperade landskap ligger 
ofta mer eller mindre impermeabelt berg ytligt 
medan det kan vara flera hundra meter ner till 
tätt berg på kontinenten. Dessa skillnader gör 
att föroreningar förekommer och sprids på 
olika sätt i Sverige och t ex Kalifornien eller 
Holland. Skillnader i geologi och tradition gör 
naturligtvis att lämpligheten av metoder som 
utvecklats utomlands måste utvärderas för 
svenska förhållanden. Forskning och utveck
ling inom området måste även bedrivas i 
Sverige, för att öka kompetensen och klara 
konkurrensen med övriga länder i en alltmer 
internationaliserad värld. 

Utvecklingsinsatser bör inrikta sig på att ta 
tillvara så mycket som möjligt av de traditio
nella geotekniska undersökningsmetoderna och 
komplettera dessa så att föroreningsproble
matiken integreras. 
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När det gäller provtagning av jord kommer 
även i framtiden de vanliga provtagningsmeto
dema som skruvborr, kannborr, provtagnings
spets och kolvborr att dominera. Kraven på att 
undvika korskontaminering gör att foderrör bör 
användas i större utsträckning i jordar där 
borrhålet riskerar att falla igen. För att undvika 
kontaminering av prover är det viktigt att 
personalen är utbildad för ändamålet. Rengö
ring av borrverktyg, borrbandvagn, personlig 
utrustning mm är A och O för en lyckad prov
tagning. Det är med andra ord relativt enkla 
medel som behövs för att förbättra provernas 
kvalitet. 

Provtagning av lättflyktiga kolväten (VOC) 
bjuder de största svårigheterna eftersom de har 
stor benägenhet att avgå från jorden vid upp
tagandet. Här behövs jämförande studier för att 
visa hur prov av VOC ska tas i olika jordarter. 
De olika tekniker som förekommer gör att en 
standardisering kan vara på sin plats för att 
undvika de ofta stora variationerna i analysre
sultat. 

På grund av de stora och betydelsefulla geolo
giska och kemiska variationerna i jorden är det 
intressant att utveckla eller förbättra metoder 
för kontinuerlig provtagning av 5-20 meter 
långa borrkärnor. En ökad andel provtagning i 
fyllning och grov jord gör att tyngre borrfordon 
än dagens lätta borrbandvagnar är en fördel. 

Sondering för miljöundersökningar är en metod 
som utvecklas starkt. Speciella s ka miljö
sonder som förutom att de ger information om 
jordlagerföljd och grundvattenyta också kan ge 
uppgifter om markens kemiska sammansätt
ning utvecklas på fler håll i världen. Dessa 
sonder är mycket kostnadseffektiva då kart
läggning av föroreningssituationen och lokali
sering av grundvattenrör underlättas väsentligt. 
Utvecklingen av givare, framförallt fiberop
tiska kemiska sensorer, gör att miljösonder som 
kan analysera. både organiska och oorganiska 
ämnen snart är en realitet. Forskningsprojekt 
för att utveckla och testa en miljösond i olika 
svenska miljöer är angeläget. Sonden bör 
kunna mäta de vanliga CPT-parametrarna och 

dessutom elektrisk konduktivitet, pH och 
någon eller några parametrar som kan kalibre
ras mot petroleumkolväten och klorerade 
lösningsmedel. Reversibla robusta givare med 
hög upplösning är nödvändiga i ett sådant 
projekt. För hårdare jordarter kan eventuellt en 
miljösond baserad på hejarsonden utvecklas. 

Utvecklingen av kemiska sensorer är troligen 
det mest expansiva tekniska utvecklingsområ
det inom miljögeotekniken. Framförallt sker 
det en snabb utveckling av fiberoptiska senso
rer. Metoderna befinner sig fortfarande i labo
ratoret eller på försöksfältet, med något enstaka 
undantag som lanserats kommersiellt. Symbio
sen mellan "chip"-teknologin och fiberopiska 
kemiska sensorer gör att flera sensorer kan 
placeras på en frimärksstor platta och in
stalleras i jorden. Om utvecklingen håller vad 
den lovar kan in situ analyser ersätta prov
tagning i vissa fall. En av fördelarna med 
kemisk in situ analys anses vara att kostnader
na per analys blir låga jämfört med konventio
nell provtagning. Med tanke på de stora ut
vecklingskostnaderna för tekniken kommer det 
dock att finnas många undersökningar som 
utförs bäst och billigast med konventionell 
provtagning och efterföljande analys. Eftersom 
utvecklingen redan hunnit så långt i bl a USA 
är det mest rationella att följa utvecklingen och 
testa sensorerna i lab och fält. Däremot finns 
det en potential att kombinera olika sensorer 
och att utveckla metoder för installation och 
sondering med sensorerna. 

Grundvattenprovtagning är ett centralt moment 
vid miljögeotekniska undersökningar. Målet 
bör vara att störa de naturliga förhållandena så 
lite som möjligt vid provtagningen. Det innebär 
att grundvattenrör och filter ska dimensioneras 
och installeras så att vattnet kan strömma 
igenom filtret på samma sätt som vattnet 
strömmar genom jorden. Prov bör sedan tas 
med hjälp av passiva provtagare eller genom att 
uppfodra vattnet med lågt flöde. Vid provtag
ning måste det poängteras att partiklar måste 
undvikas om man ska analysera på metaller och 
att tryckförändringar måste undvikas om lätt
flyktiga ämnen ska analyseras. Eventuellt kan 
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forskningen ge svar på om prover behöver 
filtreras vid en viss porstorlek eller om filtre
ring inte alls behövs. Här är forskning om 
partikeltransport i grundvattnet av stor betydel
se. Idag vet vi inte vilka partiklar som transpor
teras naturligt i grundvattnet och vilka som 
mobiliseras på grund av provtagningen. Ut
veckling av en rationell grundvattenprovtag
ningsmetodik för metalljoner och VOC i svens
ka jordar är önskvärd. 

Provtagning av markvatten i någon större 
utsträckning har endast skett i jordbruks
sammanhang i Sverige. I framförallt kontroll
sammanhang kan man tänka sig en ökad an
vändning av markvattenprovtagare för att ge en 
tidig varning, innan grundvattnet är påverkat. 
Den kanske största utvecklingspotentialen 
ligger i att öka kunskaperna om den omättade 
zonens hydrologi, vilken är relativt låg hos 
dagens ingenjörer och geologer. Mycket lite av 
den undervisning som ges behandlar strömning 
och markfysik i den omättade zonen. Med en 
förbättrad utbildning och ökad användning av 
de metoder som finns för att karakterisera den 
omättade zonen kan provtagning av markvatten 
komma att spela en större roll i framtiden. I 
många fall gör dock den heterogena karaktären 
hos jorden att grundvattenprovtagning bättre 
representerar de genomsnittliga förhållandena. 

Porgasprovtagning är en metod som är begrän
sad till detektion av lättflyktiga ämnen i per
meabla jordar. Metoden kan vara mycket 
kostnadseffektiv för att kartlägga utsläpp och 
styra jord- och grundvattenprovtagning till 
intressanta områden. Metoden borde uttnyttjas i 
högre grad vid en första "screening" än vad 
som görs idag i Sverige. Den expansiva ut
vecklingen av selektiva sensorer gör att meto
den kommer att kunna ge mer specifik infor
mation om föroreningarna direkt på platsen än 
vad som är fallet med dagens direktvisande 
analysinstrument. Undersökningar som visar på 
skillnaderna i resultat mellan pumpad provtag
ning och passiv provtagning i olika permeabla 
jordarter är önskvärt liksom att dokumentera 
inverkan av temperatur och markfuktighet på 
halten VOC i progasen. 

En annan metod vars främsta användningsom
råde också är "screening" är geofysiska meto
der. Här är det framförallt elektriska och elek
tromagnetiska metoder som är användbara för 
att detektera förorenat grundvatten och ned
grävt avfall. Användningen av geofysiska 
metoder i miljösammanhang har ökat kraftigt i 
bl a USA och kommer troligen att öka även här 
hemma. Den varierande geologin i Sverige gör 
dock att tolkningen av geofysiska data måste 
underbyggas med både geologisk information 
och information om föroreningskoncentratio
nen. Om man inte tar hänsyn till den geologis
ka informationen kan det leda till grova fel
tolkningar av föroreningsutbredningen. Ange
lägen forskning är att utvärdera resistivitets
mätning, elektromagnetiska metoder och 
georadar ur aspekter som informationstäthet, 
detektionsnivå, snabbhet, kostnad mm i sam
band med karläggning av förorenade mark
områden. 

Forskning och utveckling av metoder för 
mätning av hydraulisk konduktivitet (K-värdet) 
in situ har fått ett uppsving i samband med att 
problemet med förorenat grundvatten kommit i 
focus. Det finns idag flera lämpliga metoder för 
att mäta K-värdet ovan och under grundvat
tenytan. En viktig forskningsuppgift är dock att 
analysera hur stor jordvolym som måste under
sökas för att man ska få ett representativt värde 
på den hydrauliska konduktiviteten. Speciellt 
viktigt är det för torrskorpelera och uppspruck
en morän. Här kan en liten mätutrustning (eller 
laboratorieförsök) ge grovt missvisande resul
tat. Forskning om finkorniga jordars mark
fysikaliska egenskaper är väsentlig för att 
kunna ta hänsyn till omättad strömning vid 
beräkning av K ovan grundvattenytan. Utveck
ling av metoder som tar hänsyn till strukturella 
egenskaper hos morän och som inte stör struk
turen vid mätning av permeabiliteten är väl
kommet. 
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Geoteknik är bl a grundläggningsteknik, jord
förstärkning, markvärme och miljövård. 

SGI bedriver forskning, information och kon
sultation inom geoteknikornrådet. 

Forskningen 
har stark praktisk anknytning, tex att utveckla 
undersökningsmetoder och förbättra kontrol
len av skredfarliga områden. 

Informationen 
innebär att SGI bl a förmedlar kunskap till 
olika målgrupper. Föredrag, symposier, kurs
verksamhet, forskningsrapporter, handböcker 
och informationsblad är exempel på olika ka
naler. 

Världens geotekniska litteratur bevakas av 
SGI litteraturtjänst . Den egna databasen 
SGILINE innehåller drygt 40 000 dokument. 

Konsultationen 
omfattar bl a rådgivning, geotekniska under
sökningar, grundläggningskontroll och mät
tekniska uppdrag. Vi arbetar åt såväl offent
liga som privata beställare. 
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Postadress: 581 93 Linköping 
Telefon: 013-20 18 00 
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