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FÖRORD

Föreliggande rapport utgör slutredovisning av en pilotstudie inom projektet ” Naturlig själv-
rening av oljeprodukter i mark och grundvatten – metodutveckling för svenska förhållanden”,
som samfinansierats av FORMAS och Statens geotekniska institut. Projektet har bedrivits
under perioden 2001 – 2003 inom FORMAS insatsområde ”Mark och vatten i stadsmiljön”.
Projektnummer hos FORMAS har varit 25.0/2001-0453. De studerade pilotområdena i Brån-
shult och Sollentuna har undersökts parallellt av SPIMFAB, inom ramen för konventionella
saneringsprojekt. SPIMFAB har ställt grundvattenrör och analysdata till förfogande vilket har
varit ett viktigt tillskott till projektet.

Syftet med pilotstudien har varit att i full skala i ett petroleumförorenat område applicera
metodiken för ”Naturlig självreningsundersökning” (NS) samt studera förekommande naturli-
ga reningsprocesser i grundvattnet och bedöma framtida föroreningsspridning. med hänsyn till
tid för nedbrytning.

I tillägg till denna rapport finns följande rapportering från projektet:

Larsson, L., Lind, B. 2004: Naturlig självrening av petroleumförorenade markområden
– Vägledning. SGI Varia 541:1.

Lind, B., Larsson, L., Nordbäck, J., Nilsson, G., Tiberg, C. 2004. Naturlig självrening av olje-
produkter i mark och grundvatten – Slutrapport. SGI Varia 541:2.

Nordbäck, J., Tiberg, C. 2004: Naturlig självrening av oljeprodukter i mark – Pilotstudie i
Sollentuna, Stockholm. SGI Varia 541:4.

Projektet har rönt stort intresse från många håll och arbetet har beskrivits i en rad artiklar i
branschtidskrifter:

Lennart Larsson, Bo Lind, 2001: Kontrollerad naturlig självsanering utförs av världens vikti-
gaste oljesanerare. Artikel, Miljöforskning, 3:01, pp 20-21.

Margareta Redlund, 2003: Bakterier som Oljesanerare, Artikel, Byggindustrin, 04/2003,
 p 18.

Catrin Offerman, 2003: Prognosverktyg för självsanering av oljeföroreningar utvärderas,
Artikel, Miljö & Utveckling, 15 #1:2003, p 26.

Naturvårdsverket, Nyhetsbrevet m-plus, 2002: Oljeföroreningar försvinner med tiden,
Notis m-plus, 13, 23 okt 2003, p 13.

Projektet har redovisats muntligt och med abstract på följande seminarier:

Nätverket Renare Marks Höstmöte, Umeå 22-23 oktober 2003.

Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten, Stockholm 3 juni 2003.
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Brånshult
Motala kommun

Naturlig självrening av oljeprodukter i mark –
Pilotstudie i Brånshult, Östergötland

SAMMANFATTNING

Undersökning av naturlig självrening av petroleumprodukter har utförts på fastigheten Brån-
shult 2:8 i Motala kommun. På området fanns tidigare en bensinstationen i drift 1964-1985.
En markundersökning utfördes i november 1998 av SPIMFAB som visade på förorening i
jord och grundvatten, med förhöjda halter av petroleumkolväten över rekommenderade rikt-
värden. I maj 1999 placerades och provtogs några grundvattenrör nedanför vägen. Förorening
konstaterades i grundvattnet i strömningsriktningen från den nedlagda bensinstationen. Efter-
behandling, innefattande borttagande av den mest förorenade jorden för behandling genom
kompostering, bekostades av SPIMFAB och slutfördes i början av år 2000. Återstående för-
orening i grundvattnet bedömdes kunna åtgärdas genom naturliga reningsprocesser.

Kort efter saneringen kompletterades nätet av grundvattenrör av SPIMFAB. Grundvattenun-
dersökning utfördes därefter av SGI under två inledande omgångar: sept. 2000 och april/maj
2001. År 2001 startade föreliggande FoU projekt, finansierat till lika delar av FORMAS och
SGI, i vilket bl a ingick fortsatt undersökning av naturlig självrening i området. Inom FoU
projektet har nätet av grundvattenrör ytterligare kompletterats samt några rör restaurerats efter
extern åverkan. Grundvattnet har efter saneringen provtagits i nov. 2000, april/maj 2001,
april/maj 2002, nov. 2002 samt i juni/juli 2003.

Denna rapport redovisar samtliga undersökningsresultat samt prognostisering av den framtida
föroreningssituationen i området, baserat på genomförda provtagningsomgångar. Resultaten
indikerar att signifikant biologisk nedbrytning av kolväten pågår i området. Sådana indikatio-
ner består bl a av nyttjande av elektronacceptorer i det förorenade området visavi uppströms/
utanför, samt detekterade intermediärer av BTEX. Nedbrytningspotentialen beräknas till ca 13
mg kolväte (representerat av C8H10) per liter tillfört grundvatten. Föroreningsplymen drar sig
tillbaka med relativt måttlig hastighet och föreligger i en smal zon, uppskattningsvis 10 meter
i bredd och 20-30 meter i längd. Av BTEX består föroreningen i huvudsak av xylener.

Uppmätta halter varierar avsevärt under tidsperioden samt under delar av året. Detta har re-
sulterat i relativt låg säkerhet, relativt brett tidsintervall tills riktvärde nås, i utförda prognoser.
Prognoserna indikerar att området kommer att nå BTEX riktvärden mellan år 2008-2016, med
övervikt mer mot år 2008 än år 2016. Ur ett förenklat riskbaserat synsätt kan, under vissa för-
utsättningar, området ha potential att betraktas som ”rent” redan år 2007.

Erfarenheterna från undersökningen är främst att biologisk nedbrytning av BTEX är en signi-
fikant del i den naturliga självreningsprocessen i Brånshults grundvatten (och därmed också i
Sverige) samt att området uppvisar stora tidsmässiga variationer i föroreningshalter. Det sist-
nämnda innebär att fler än fem provtagningsomgångar krävs för att, med tillfredställande hög
sannolikhet, kunna generera en prognos avseende datum när området når förbestämda slutmål.
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1. BAKGRUND

Föreliggande rapport utgör redovisning av ett projekt där naturlig självrening, i kombination
med viss urschaktning, tillämpas på en plats med petroleumförorenat grundvatten. I rapporten
presenteras resultat och utvärdering från provtagningsomgångar utförda främst efter schakt-
ningsarbetet.

En miljöteknisk markundersökning har tidigare utförts och redovisats i SGI (1999). Inledande
grundvattenundersökningar visade då att området hade goda förutsättningar för nedbrytning
av petroleumprodukter. Bortgrävning av de mest förorenade massorna utfördes och arbetet
redovisades i SGI (2000). Resultaten från den första och andra provtagningsomgången för
uppföljning av områdets status är redovisade i två delrapporter, SGI (2001) resp. SGI (2002).
En slutrapport till SPIMFAB inkluderande bedömning av nedbrytningsförloppet utifrån det
dittills framtagna analysunderlaget har presenterats under 2003 (SGI, 2003).

Naturlig självrening baseras på användandet av naturens egen potential att reducera koncent-
ration och mängd av föroreningar, främst petroleumprodukter, i markområden. Metoden inne-
fattar kartläggning av biologisk nedbrytning och andra processer som på naturlig väg reduce-
rar föroreningen. Detta görs främst genom provtagning och laboratorieanalys inom och utan-
för det förorenade området under lång tid (flera år). Undersökta parametrar utgör indata vid
modellering av föroreningsspridningen. Modellering och prognostisering av föroreningssitua-
tionen utförs för att klargöra påverkan på omgivningen, bedöma om nedbrytning pågår och
om den kommer att pågå i tillräcklig omfattning i framtiden.
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2. OMRÅDESBESKRIVNING

En stor del av följande områdesbeskrivning är inhämtad från SPIMFAB och finns redovisat i
SGI (2003).

2.1 Historik
Det aktuella området för denna undersökning har tidigare innefattat en bensinstation. Statio-
nen var i drift mellan 1964 (ev. tidigare) och 1985 med försäljning av blyad bensin, diesel och
gasol. Svenska Shell ägde installationen. Totalt har 8 cisterner funnits i anslutning till aktuell
bensininstallation, vilken var placerad vid platsen för kiosk (bilaga 1).

Situationsplan från 1963 visar på 2 × 5m3 markförlagda bensincisterner placerade framför
kiosken, vilket då tjänstgjorde som expedition, och var anslutna till 2 mätare placerade på
pumprefug. En 400-liters bensincistern för moped fanns ca 4 m öster om expeditionen. Enligt
situationsplan från 1965 har dessa 3 cisterner ersatts med 2 × 2m3 och 2 × 5m3 markförlagda
cisterner samt en 400-liters cistern. Alla belägna väster om expeditionen. Pumprefugen var
utökad till 3 mätare, ytterligare en mätare fanns vid expeditionens västfasad. 400-liters cister-
nen var ansluten till en s.k. selfometer placerad vid stationens utfart. De 3 första cisternerna
togs förmodligen bort i samband med att de senare installerades. Enligt situationsplan från
1974 är den mindre 400-liters cisternen vid utfarten borttagen och de markförlagda cisterner-
na väster om expeditionen utökade till 6m3, 5m3 och 2 × 10m3.

2.2 Fastighetsbeskrivning
Fastigheten Brånshult 2:8, med den f.d. bensinstationen, är belägen i Brånshult, 2,5 km väster
om Borensberg i Motala kommun.

Fastighetsbeteckning: Brånshult 2:8 (nedlagd bensinstation).
Fastighetsägare: Kjell Karlsson (sedan nov. 2001). Adress: Eklunda, 590 32 Borens-

berg
Adress: Brånshult, 590 32 Borensberg.
Kommun: Motala.
Markanvändning: På ovansidan om väg 36 finns en kioskbyggnad (nedlagd) med asfalte-

rad plan och plats för parkering och busshållplats (se bilaga 1 samt
bild 2.1). Söder om väg 36, finns en byggnad i vilken det bedrivs
däckverkstad.

Grannfastigheter: Grannfastigheter utgörs av bostadsfastigheter samt ängs- och åker-
mark, se bilaga 1. På grannfastigheten närmast söder om fastigheten
(Brånshult 2:11) finns ett dammsystem för privat odling av kräftor och
karpfiskar.

Dricksvatten: Samtliga fastigheter i Brånshult är anslutna till kommunalt VA-nät
sedan 1972. Berörd fastighet korsas av två VA-ledningar parallellt
med väg 36, på norra sidan.

Skyddsområde: Fastigheten ligger inte inom skyddsområde för allmän vattentäkt.
Geologi: Jord- och grundvattenförhållandena har tidigare beskrivits i rapport för

genomförd miljöteknisk markundersökning (SGI, 1999):
Brånshult är belägen ca 85 m över havet i utkanten av, och längs med
en öst-västligt ryggformad isälvsavlagring. Isälvsmaterialet överlagras
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i söder av finsand och lerig silt. Enligt SGUs jordartskarta från 1976
består de övre jordlagren ned mot sjön Boren av finsand, grovsilt och
mindre lokala områden med sandig, siltig morän.
Markytan sluttar åt söder mot sjön Boren. Isälvsryggen ligger ca 97 m
över havet och Borens vattenyta är belägen ca 74 m över havet. Mark-
ytans lutning från isälvsryggens topp till strax söder om väg 36 är re-
lativt brant (se topografisk karta i bilaga 1 samt figur 4.0). Från fastig-
hetens södra del är lutningen svagare hela sträckan ned till Boren, från
ca 80 m till ca 74 m över havet på en sträcka av ca 600 meter. Områ-
det ned till Boren utgörs i huvudsak av åkermark.
Inom fastighetens asfalterade plan utgörs jordens översta 0,5-1 m av
fyllning, bestående av grusigt sandigt material. Siltig lera påträffas ca
1 m under markytan och underlagras av sand ca 2 m under markytan.
I området kring träddungen nedanför vägen påträffas finsand på 0,2-
0,8 meter under markytan ned till 2,8-4,3 m djup under markytan. I
finsandslagret förekommer skikt med lerinblandning. Därunder upp-
träder ett ökat inslag av sand.
Berggrunden består, enligt information från SGU, av granodiorit med
gångar av granit. Tektoniskt kartblad (Serie Af nr 119) visar på homo-
gen berggrund vid området kring Brånshult, dvs inga sprickzoner fö-
rekommer. En regional förkastningszon sträcker sig längs Borens nor-
ra strand. Djup till berg är okänt.

Grundvatten: Grundvattenytan inom den asfalterade delen av fastigheten ligger 2-3
m under markytan med ungefärlig strömningsriktning mot söder.
Grundvattenytan söder om vägen ligger 0,2-1,5 m under markytan
med ungefärlig strömningsriktning mot sydväst (se vidare kapitel 4.2).
Utifrån utförd undersökning bedöms tillgång på grundvatten inom
fastigheten som måttlig. Grundvattentillgången i isälvsmaterialet är
oklar. Uttag av grundvatten ur närbeläget isälvsmaterial kan bli aktu-
ellt i framtiden.
Grannfastigheten Brånshult 2:18, cirka 90 m söder om väg 36, har en
grävd brunn för bevattningsändamål. På denna fastighet finns ett
dammsystem för kräft- och karpodling, i vilket grundvatten kan
genomströmma. Inga indikationer på förorening (lukt) av ytvattnet har
uppmärksammats. Söder om vägen planar markytan ut. Det flackare
området dräneras via diken vid högt vattenstånd.

Ytvatten: Sjön Boren är belägen ca 600 m söder om Brånshult.
Bensinstationen: Den aktuella bensinstationen var i drift från 1964 (ev. tidigare) till

1985, och omfattade försäljning av blyad bensin, diesel och gasol.
Svenska Shell ägde installationerna. Totalt har 8 cisterner funnits i an-
slutning till aktuell bensinstation, vilken var belägen vid platsen för
det nu nedlagda kiosken.
Efterbehandlingen slutfördes i mars år 2000 och omfattade uppgräv-
ning av de mest förorenade massor, totalt ca 130 ton (90 m³) och
transport av dessa till Gärstad avfallsanläggning för behandling genom
kompostering (SGI, 2000). Kvarvarande mängd förorenad jord be-
dömdes som liten. Inga installationer påträffades under grävarbetet,
förutom en bottenplatta med spännband till fyra cisterner.
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Bild 2.1. Fastighet Brånshult 2:8. Väg 36 går framför byggnaderna i övre delen av
bilden (se vägbanken och gatljuset). Till vänster i bild syns den gamla kiosk-
byggnaden. Foto från april 2001.
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3. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

3.1 Provtagningsmetodik
Provtagning av grundvatten har utförts vid sex tillfällen. Det första tillfället utfördes innan
aktiv sanering. Fyra av dessa tillfällen har utförts inom ramen för ett delvis parallellt projekt
finansierat av SPIMFAB.

- maj 1999, före aktiv sanering (SPIMFAB)
- september 2000 (7 och 28 september (SPIMFAB))
- april/maj 2001 (26 april, 15 och 30 maj (SPIMFAB))
- april 2002 (3, 4 och 10 april)
- november 2002 (20-22 november (SPIMFAB))
- juni/juli 2003 (26-27 juni, 4 juli)

Därtill har provtagning av jord utförts före, samt direkt efter, sanering (SPIMFAB). Varje
provtagningsomgång har utförts under 2-3 fältdagar, med provtagning av totalt 9-11 grund-
vattenrör (antal beroende av när provtagning skett samt parameterval och tillgång på grund-
vatten). Mätning av grundvattennivåer har i allmänhet utförs under en dag föregående själva
provtagningsomgången. Några nivåmätningar har dessutom skett mellan några av provtag-
ningsomgångarna.

                   Bild 3.1.  Provtagning med bladderpump
                     och mätning med flödescell.

För att driva bladderpumpen vid provtagning erfordras en pumpflödesregulator, en eldriven
kompressor och ett aggregat som genererar elen (eller möjlighet att ansluta till elnätet). Blad-
derpump, figur 3.1a, består av en blåsa (”bladder”) av teflon, som innesluter grundvattnet, ett
ytterrör av rostfritt stål med backventiler i toppen och botten av röret samt en filterdel (grov-
filter). Till pumpen ansluts en teflonslang för uttag av provvattnet och en polyetenslang för
tillförsel av tryckluft från kompressorn via flödesregulatorn, se figur 3.1b. Pumparna installe-
rades generellt 1-2 veckor innan provtagning.

Vid provtagning användes bladder-
pumpar för att möjliggöra pumpning
med lågt flöde (sk ”low flow Micro-
purge”) och begränsa grundvattnets
kontakt med luft. Fördelarna med
provtagningsmetoden är bl a att lätt-
flyktiga ämnen, såsom monoaroma-
ter (bensen, toluen, etylbensen och
xylen) kan provtas med minimal
avgång till luft. Dessutom kan vikti-
ga geokemiska parametrar mätas
direkt i fält med en tillkopplad s k
flödescell, utan negativ påverkan
från kontakten med luftsyre, bild 3.1
och figur 3.1a.
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Vid pumpning läggs omväxlande ett tryck runt blåsan som pressas ihop så att vattnet flödar
upp till markytan. När trycket avlägsnas kan nytt grundvatten flöda in i blåsan. Frekvensen
med vilken trycket läggs på/avlägsnas regleras med hjälp av flödesregulatorn.

Det uppumpade grundvattnet flödar, från bladderpumpen via invändigt teflonbelagd slang,
genom en flödescell, Micro Purge Flow Cell modell FC4000 (bild 3.1, svart behållare, samt
figur 3.1b). För mätning av vattnet i cellen används en sensor med tre inbyggda sonder för bl
a temperatur, pH, redox, syrehalt samt elektrisk konduktivitet. Insamlade mätvärden lagras
automatiskt i tillhörande logger. Efter att stabila värden uppnås i flödescellen (display på log-
gern) kopplas flödescellen bort och prov tas i särskilt preparerade flaskor för de olika analy-
serna.

Prover för metananalys tas direkt i ”head-space”-kärl och försluts med krymptång i fält. Pro-
ver med avseende på tvåvärt järn, Fe2+, filtreras i fält och konserveras genom tillsättning av
saltsyra. En mindre mängd prover kan i undantagsfall behöva filtreras på laboratorium på
grund av för långsam filtrering i fält.

Grundvattenprover har vid varje provomgång analyseras på valda parametrar. I föreliggande
fall har för standardanalyser generellt anlitats AlControl AB.

Figur 3.1a. Bladderpump. Figur 3.1b. Bladderpunmp,
regulatorbox och flödescell
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3.2 Provpunkter
Den senaste provtagningsomgången utfördes sommaren 2003. I området fanns då totalt 14
grundvattenrör, figur 4.2. Initialt, efter sanering, fanns 11 grundvattenrör i området men har
under pilotstudiens gång kompletterats med tre rör. Samtliga rör är tillverkade av HDPE med
innerdiameter 49 mm och försedda med lock.

De flesta grundvattenrören är installerade ned till mellan 2 och 4,5 meters djup under mark-
ytan och med 1-2 meter långt filter. Referensröret (577:11) uppströms f.d. bensinstationen är
installerat på 7,3 m djup och det grundaste grundvattenröret (577:12b) är installerat på 1,1 m
djup. Rör 577:07c och 577:12c är ersättare för tidigare rör 577:07 och 577:12b. 577:12b var i
sin tur ersättare för ursprungsröret 577:12. På samma sätt, rör 577:10c är ersättare till 577:10.
Osaker till dessa förändringar ges nedan. Grundvattenrör 577:26 (rött kryss, figur 4.2) place-
rades ut ned till 9,5 meter med hjälp av skruvborrning med Joelspets (1 m stålrör med spets,
som skyddar filtret vid nedtryckningen i skruvborrhål). Röret sattes ut och provtogs på valda
föreningar sommaren 2003 i avsikt att avgränsa plym vertikalt.

Figur 3.2. Situationsplan Brånshult, inkl. installerade grundvattenrör sommaren 2003 för prov-
tagning av grundvatten.577:26 är djupborrat för bestämning av utbredning i djupled.

År 1998 installerades två grundvattenrör i samband med miljötekniska markundersökning
(SGI, 1999). Rören placerades i strömningsriktningen från spridningskällor. Det ena röret
577:04, sattes till 3,09 m djup med 1 meters filter. Det andra röret, 577:06, sattes till 3,3 m
djup med 2 meters filter. Rören installerades genom nedtryckning i skruvborrhål. Provtagning
av grundvatten i dessa rör utfördes i december 1998. Provtagningen vid detta tidiga tillfälle
var ej designad för eventuellt framtida undersökning av naturlig självrening.

År 1999 installerades ytterligare sju grundvattenrör, 577:07-577:13, för provtagning i maj
1999, dvs. innan den aktiva saneringen. Grundvattenrör 577:11 installerades med hjälp av
odexborrning och övriga grundvattenrör genom nedtryckning i skruvborrhål. Dessa nya rör
provtogs så att data kunde användas vid framtida undersökning av naturlig självrening.

Gv-rör i Brånshult som. 2003 (inkl. djuprör 577:26 "X")
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År 2000, mars månad, installerades ytterligare två grundvattenrör i samband med grävarbetet
för saneringen, grundvattenrör 577:14 och 577:15. Efter avslutat schaktningsarbete installera-
des ytterligare två grundvattenrör för att utöka övervakningen av naturlig självrening. Grund-
vattenrör 577:04 gav inte tillräckligt med vatten varvid det härefter ersattes med ett nytt dju-
pare rör, 577:17. Eftersom jordlagren var relativt grovkorniga fick installationen av 577:16
och 577:17 göras med hjälp av odexborrning. Under denna borrning tillfördes vatten. När
grundvattenrören installerats tömdes de på vatten. Provtagning utfördes i september 2000.

År 2001, april/maj månad, utfördes förnyad provtagning.

År 2002, i mars månad, inför den första provtagningen inom FORMAS projektet, uppdagades
att grundvattenrör 577:12 hade blivit saboterat. Detta ersattes omedelbart av ett nytt, vilket
fick beteckningen 577:12b. Detta placerades 0,6 meter snett ovanför 577:12. Vid samma till-
fälle installerades ytterligare ett grundvattenrör, 577:18, nedströms 577:09. Både 577:12b och
577:18 installerades genom nedtryckning i skruvborrhål. Provtagning av grundvattenrören
utfördes i månadsskiftet april/maj. I anslutning till 577:18 installerades ett djupare rör,
577:18b, ca 0,8 m nedströms 577:18. I figur 3.2 är, på grund av platsbrist, 577:18 inte utsatt.
Det ligger dock alltså mycket nära 577.18b.

Inför provtagningen sommaren 2003 uppdagades att rör 577:07, 577:10 samt rör 577:12b
hade blivit saboterade. Dessa ersattes med rör 577:07c, 577:10c och 577:12c. Därtill placera-
des rör 577:24 ut samt ett djupliggande rör 577:26. Provtagning skedde ca 1,5 månader efter
rörens utplacering (bladderpumparna hade då placerats ut i dessa rör ca 1,5 vecka innan
provtagning).

Tabell 3.1. Grundvattenrör för provtagning m a p naturlig nedbrytning.

Rör nr Rörtopp
+höjd¹, m

Markyta
+höjd¹, m

Rörspets
   m u my

Filterlängd
m

År Installationsmetod

577:04 6,85 5,90 2,95 1 1998 Nedtryckning
577:06 4,64 4,04 3,3 2 1998 Nedtryckning
577:07 4,86 4,26 3,4 2 1999 Nedtryckning
577:07c 4,62 4,16 3,54 2 2003 Nedtryckning
577:08 4,43 4,08 3,5 2 1999 Nedtryckning
577:09 3,90 3,25 2,15 2 1999 Nedtryckning
577:10 3,30 2,60 1,9 2 1999 Nedtryckning
577:10c 2,75 2,46 2,71 2 2003 Nedtryckning
Ref 577:11 11,09 10,77 7,28 2 1999 Odex
577:12 4,52 4,34 1,84 1 1999 Nedtryckning
577:12b 4,81 3,88 1,07 1 2002 Nedtryckning
577:12c 4,82 4,34 1,52 1 2003 Nedtryckning
577:13 4,23 3,58 2,35 1 1999 Nedtryckning
577:14 5,8 5,92 4,02 2 2000 Grävning
577:15 5,83 5,90 3,63 2 2000 Grävning
577:16 5,55 5,67 4,62 2 2000 Odex
577:17 5,86 6,00 4,44 2 2000 Odex
577:18 3,75 2,80 2,83 2 2002 Nedtryckning
577:18b 3,39 2,80 3,75 2,6 2002 Nedtryckning med Joelrör
577:24 3,17 2,68 3,5 1 2003 Nedtryckning
577:26 4,49 4,03 9,50 2 2003 Nedtryckning med Joelrör
1/ Plushöjd i förhållande till lokal fix.
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3.3 Grundvattennivå, hydraulisk gradient och konduktivitet
Grundvattennivåer har mätts i grundvattenrören vid sammanlagt åtta tillfällen (1999-2002) för
utvärdering av grundvattensituationen i området och för beräkning av hydraulisk gradient.

Områdets hydrauliska konduktivitet har mätts med slugtest i totalt 5 grundvattenrör: 577:07,
577:11, 577:12, 577:13 och 577:14. Testerna i rör 577:11, 577:12 och 577:13 utfördes före
sanering i juni 1999. Slugtest i 577:07 och 577:14 utfördes efter sanering, i juni 2001, då stör-
re kunskap förelåg om föroreningsutbredningen i området. De bedömdes bättre motsvara det
förorenade området ovanför respektive nedanför väg 36. Slugtest utfördes som utströmnings-
försök med ett automatiskt loggerinstrument (modell Diver TD10 och Diver TD30) och ut-
värdering enligt metod Hvorslev (1951).



SGI                          2004-03-25                   Dnr 4-0005-0324                         17(73)

4. RESULTAT

4.1 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden
Det undersökta området är beläget på sluttningen av en isälvsavlagring (ås) mellan ca 80 möh
och 90 möh, vilket är omkring 150 m under högsta kustlinjen och området har således utsatts
för svallning. En geologisk sektion genom området har upprättats med stöd av borrningar och
ytkartering, se figur 4.0.

Figur 4.0. Geologisk sektion genom undersökningsområdet i Brånshult. Sektionen sträcker
sig från NO (till vänster) till SO (höger) vilket innebär i stort sett rakt vertikalt,
från topp till botten på redovisningskartorna i rapporten. I sektionen har grund-
vattenrör med beteckningar angetts liksom grundvattennivån för november 2002
markerats.

4.2 Grundvattennivåer, hydraulisk konduktivitet och porositet
I Figur 4.1a-b – Figur 4.2a-b ges beräknade isolinjer för grundvattennivån i Brånshult, från
fyra mättillfällen mellan våren 2001 till hösten 2002. Isolinjer beräknades med programmet
Surfer®. Det bör observeras att nivåkartorna inte är helt rättvisande i ytterkanterna på grund
av att det där saknas mätresultat. Sammanställning av uppmätta grundvattennivåer återfinns i
bilaga 2.
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                                 a/                                                                      b/

Figur 4.1a-b. Grundvattennivåer a/maj 2001 och b/mars 2002. Surfer®

c/                                                                        d/

Figur 4.2a-b. Grundvattennivåer a/sept. 2002 och b/nov. 2002. Surfer®

Nivåkartorna för grundvattnet indikerar att nivåerna är kopplade till olika årstider. Vid en
jämförelse mellan grundvattennivåer vår och höst, för grundvattenrören ovanför vägen, verkar
en sänkning av grundvattennivån ske under hösten relativt våren. I rör 577:17 kan nivåföränd-
ringarna under ett helt år uppgå till minst 0,8 m, se Figur 4.3. Förändringarna under olika års-
tider är inte lika tydlig i övriga grundvattenrör, speciellt nedanför vägen. Nederbörd skulle
alltså kunna ha en mer omedelbar utjämnande effekt i ängsområdet än i området ovanför vä-
gen (vid/strax ovanför 577:17).
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Figur 4.3. Grundvattennivå i 577:17 uppmätt vid olika årstider under perioden 2001-2002. Mättill-
fällena är ej konsekutiva (två höstmätningar 2002, övriga tidig vår 2002, sen vår 2001).

I figur 4.4 visas uppmätta grundvattennivåer. Även denna figur indikerar för flertalet rör att
grundvattennivån är något högre på våren jämfört med hösten. Nivåintervallet synes maximalt
vara ca 0,2-0,8 m högre på våren jämfört med hösten, för samma år.

Figur 4.4. Nivåer i grundvattenrör 577:06 - 577:18b år 1999 - år 2002.

Uppritade isolinjer för grundvattennivån (figur 4.1a-b och 4.2 a-b) indikerar vidare att områ-
det eventuellt har två tillströmningsområden, dels från 577:11 mot 577:14 och dels från
577:12/12b ned mot 577:13 och 577:09. Tillströmningen från 577:12/12b kan hypotetiskt ha
inslag av ytvatten som tränger ned till grundvattnet, jämfört med 577:17 med större inslag av
uppströms grundvatten. Området kring 577:17 –577.14 är asfalterat vilket inte gäller för de
övriga nämnda punkterna som befinner sig på ängen nedanför vägen. Därtill, materialet högre
upp på åsen bedöms vara mer permeabelt än materialet en bit bort från åsryggen. Däremot har
det nederbördsvatten som sipprar genom jorden längre väg ned till grundvattenytan på åsryg-
gen än det nederbördsvatten som faller en bort från åsryggen. Ju permeablare jorden är ju
större mängd grundvatten kan sippra ned och nå grundvattenytan.

Med ledning av nivåkartorna bedöms grundvattnets strömningsriktning i övre delen av områ-
det vara i riktning 577:11 – 577:14, dvs. sydlig. Under och nedanför vägen bedöms grund-
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vattnets strömningsriktning vara i riktning 577:17 – 577:06 – 577:18, dvs. omkring sydväst.
Lägsta grundvattennivå mättes omkring 577:10 – 577:18. Den låga nivån kan delvis bero på
de diken som ligger strax intill dessa två mätpunkter, och som dränerar området vid högt vat-
tenstånd. Öster om 577:10 finns dammar för kräftodling, i vilka det sker en genomströmning
av grundvatten.

Med hjälp av nivåkartorna för grundvattnet vår och höst 2001/2002 uppskattas grundvatten-
gradienten ovanför respektive nedanför väg 36 som medelvärden över ett helt år. Gradienten
ovanför vägen uppskattas till 0,056 m/m och nedanför vägen till 0,015 m/m. Grundvattengra-
dienten ovanför vägen är i samma storleksordning vår som höst. Gradienten nedanför vägen
är högre på våren än på hösten (kan variera från år till år). Grundvattennivån planar ut med
låg grundvattengradient som följd i området söder om 577:18. Området från 577:17 ned till
577:09, som till något större del föreligger i ängsområdet, bedöms härur ha en medelgradient
av 0,028-0,030 m/m.

Hydraulisk konduktivitet hos omgivande jordmaterial har efter saneringen bestämts till
1,2⋅10-6 m/s kring grundvattenrör 577:07 och till 1,7⋅10-6 m/s kring grundvattenrör 577:14,
från slugtest (SGI, 2002). Dessa värden motsvarar konduktiviteten för grovsilt/finsand. Sådant
material har en effektiv porositet på omkring 0,2 (Wiedemeier et al., 1995). Området 577:17
– 577:06 bedöms ha samma konduktivitet som 577:14. Vid modellering har befunnits mest
reellt lämpligt att ansätta medelkonduktivitet kring det högre uppmätta värdet. Detta ger
sammantaget ett grundvattenflöde (seepage velocity) i medeltal kring 7,9-8,0 m/år.

4.3 Petroleumprodukter

4.3.1 BTEX, alifater, aromater, TPH och oljeindex

Tabell 4.1-tabell 4.6 redovisar innehåll i grundvattenprover från år 1999 – år 2003 av BTEX
och i förekommande fall därtill av polymetylerade bensener, TPH (totala petroleumkolväten),
alifater, aromater och oljeindex. Jämförelse av analysdata våren 1999 och motsvarande ana-
lysdata från senare omgångar utförs under beaktande av att provtagningen 1999 gäller för
situationen före saneringen i området.

Tabell 4.1. Analysdata maj 1999, före sanering av bensinstationsområdet (SPIMFAB).
Grundvattenrör 577:04 577:06 577:07 577:08 577:09 577:10 577:11 577:12 577:13 Riktvärde **

TPH (C6-C16); mg/l 0,17 8,5 0,29 0,073 0,39 0,15 <0,05 0,063 <0,05 -

1,2,4-TriMB; mg/l - 0,63 <0,0005 - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 -

1,2,3-TriMB; mg/l - 0,14 <0,0005 - <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 -

1,2,4,5-TetrMB; mg/l - 0,008 < - < < < < < -

Bensen; mg/l <0,001 0,62* 0,19* - 0,25* <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01

Toluen; mg/l <0,006 <0,006 <0,006 - <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,06

Etylbensen; mg/l <0,002 1,8* 0,0035 - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,02

Xylen; mg/l <0,02 3,9* <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,2

∑ BTEX; mg/l <<0,03 6,32 0,19 - 0,25 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 -

* Halt över föreslaget riktvärde. ** Riktvärden: NV 4889, 1998.
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Tabell 4.2. Analysdata sept. 2000 efter sanering (SPIMFAB).
Grundvattenrör 577:06 577:07 577:08 577:09 577:10 577:11 577:12 577:13 577:14 577:16 577:17

TPH; mg/l 11 - - - 0,21 - - - - <0,2 5,3

Bensen; mg/l 0,15* 0,0015 - 0,0081 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - <0,001 0,47*

Toluen; mg/l <0,006 <0,006 - <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 - <0,006 0,36*

Etylbensen; mg/l 0,51* <0,002 - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 - <0,002 2,4*

Xylen; mg/l 1,2* <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 11*

∑ BTEX; mg/l 1,86 0,0015 - 0,0081 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 - <<0,03 14,2

* Halt över föreslaget riktvärde (NV 4889, 1998).

Tabell 4.3. Analysdata april/maj 2001 (SPIMFAB).
Grundvattenrör 577:06 577:07 577:08 577:09 577:10 577:11 577:12 577:13 577:14 577:16 577:17

TPH; mg/l 33 0,94 (0,24)a 0,72 (1,2)a (0,22)a - 0,43 1,4 (0,25)a 240

Bensen; mg/l 0,36* <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,10*

Toluen; mg/l <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,58*

Etylbensen; mg/l 0,29* <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,77*

Xylen; mg/l 2,0* <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 13*

∑ BTEX; mg/l 2,65 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 14,45

* Halt över föreslaget riktvärde (NV 4889, 1998).
a/ Bör bedömas att inte innehålla TPH, se text.

Tabell 4.4. Analysdata april/maj 2002.
Grundvattenrör 577:06 577:07 577:08 577:09 577:10 577:11 577:12b 577:13 577:14 577:16 577:17 577:18

Oljeindex; mg/l ** 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,21 <0,1 <0,1 0,13 0,85 <0,1

Alifater C6-C8; mg/l 0,013 - - <0,01 - - - - - - 0,98* <0,01

Alifater C9-C10; mg/l <0,01 - - <0,01 - - - - - - <0,01 <0,01

Alifater C11-C12; mg/l <0,01 - - <0,01 - - - - - - 0,011 <0,01

Alifater C13-C16; mg/l <0,01 - - <0,01 - - - - - - 0,018 <0,01

Alifater C17-C35; mg/l 0,017 - - <0,01 - - - - - - 0,022 <0,01

Bensen; mg/l 0,22* <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,48* <0,001

Toluen; mg/l <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,081* <0,006

Etylbensen; mg/l 0,11* <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,48* <0,002

Xylener; mg/l 0,91* <0,02 <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 3,5* <0,01

o-Xylen; mg/l 0,81 - - <0,01 - - - - - - 1,3 <0,01

m-Xylen; mg/l 0,064 - - <0,01 - - - - - - 1,3 <0,01

p-Xylen; mg/l 0,038 - - <0,01 - - - - - - 0,91 <0,01

∑ BTEX; mg/l 1,24 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 4,54 <<0,03

Aromater C9-C10; mg/l 2,5 - - <0,01 - - - - - - 21 <0,01

Aromater C11-C35; mg/l <0,01 - - <0,01 - - - - - - 0,26 <0,01

Aromater C9-C35; mg/l 2,5 - - <0,01 - - - - - - 21,3 <0,01

*   Halt över föreslaget riktvärde för grundvatten vid bensinstationer (NV 4889, 1998).
** Våren 2002 analyseras oljeindex istället för TPH enl. rek. från ALcontrol. Både TPH  och oljeindex
     innefattar intervallet C10-C40. TPH motsvarar både opolära och polära kolväten, Oljeindex enbart
     opolära kolväten ( polära organiska ämnen separeras bort med fluoricil-kolonn innan analys).
    Detekterad halt i 577:11 bedöms preliminärt som osäker, provpunkt ligger uppströms.
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Tabell 4.5. Analysdata november 2002 (SPIMFAB).
Grundvattenrör 577:06 577:07 577:08 577:09 577:10 577:11 577:12b 577:13 577:14 577:16 577:17 577:18b

TPH; mg/l 77 <1 <1 <1 <1 <1 - - <1 270 <1

Oljeindex; mg/l 0,49 - - <0,1 - <0,1 - - - 1,8 <0,1

Alifater C6-C8; mg/l 0,087 - - <0,01 - - - - - 2,9 -

Alifater C9-C10; mg/l <0,01 - - <0,01 - - - - - <0,01 -

Alifater C11-C12; mg/l <0,01 - - <0,01 - - - - - <0,01 -

Alifater C13-C16; mg/l 0,071 - - 0,058 - - - - - 0,16 -

Alifater C17-C35; mg/l 0,058 - - 0,041 - - - - - 8,9 -

Bensen; mg/l *** 0,30* <0,001 0,0016 0,14* <0,001 0,0019 <0,001 - 0,0073 0,15* <0,001

Toluen; mg/l <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 - <0,006 0,011 <0,006

Etylbensen; mg/l *** 1,3* <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0037 <0,002 - <0,002 2,1* <0,002

Xylener; mg/l 2,5* <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 7,9* <0,02

∑ BTEX; mg/l *** 4,1 <<0,03 0,002 ** 0,14 <<0,03 0,0056 <<0,03 - 0,0073 10 <<0,03

Aromater C9-C10; mg/l 9,6 - - 0,0087 - - - - - 22 -

Aromater C11-C35; mg/l <0,01 - - <0,01 - - - - - 0,43 -

*      Halt över föreslaget riktvärde för grundvatten vid bensinstationer (NV 4889, 1998).
**    Egentligen > 0,0016 mg/l men < 0,03 mg/l, här förenklat. Samma princip för övriga summahalter
        innehållande del-halter över och under detektionsgränser.
*** Halterna för 577:11 bedöms preliminärt som osäkra då detta gv-rör ligger uppströms.

Tabell 4.6. Analysdata grundvatten, juni/juli 2003.
Grundvattenrör 577:06 577:07c 577:08 577:09 577:10c 577:11 577:12c 577:13 577:14 577:16 577:17 577:18b 577:24 577:26

TPH; mg/l 0,16 - - - - 0,12a - - - - 1,2 - - -

Oljeindex; mg/l 0,15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 0,16 0,99 <0,1 - 1,8

Bensen; mg/l 0,023* <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,033* <0,001 0,0039 <0,001

Toluen; mg/l <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,077* <0,006 <0,006 <0,006

Etylbensen;
mg/l

<0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 1,3* <0,002 <0,002 <0,002

Xylener; mg/l 0,046 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 5,7* <0,02 <0,02 <0,02

∑ BTEX; mg/l 0,069 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 <<0,03 7,11 <<0,03 0,004 <<0,03

1,2,3-Trimetyl-
bensen; mg/l

0,20 - - <0,001 - <0,001 - - - - 1,6 <0,001 - -

1,2,4-Trimetyl-
bensen; mg/l

0,90 - - <0,001 - <0,001 - - - - 11 <0,001 - -

1,3,5-Trimetyl-
bensen; mg/l

0,092 - - <0,001 - <0,001 - - - - 4,0 <0,001 - -

1245/1235-
Tetrametyl-
bensen; mg/l

0,019 - - <0,001 - <0,001 - - - - 0,43 <0,001 - -

*      Halt över föreslaget riktvärde för grundvatten vid bensinstationer (NV 4889, 1998).
a      Bedöms preliminärt som osäkert då detta gv-rör ligger uppströms.

TOC
Jordprov (taget från 2 m u vattenytan) från 577:26 innehöll < 0,5 % TOC, beräknat som % av
TS. Utifrån jordtyp kring hotspot (577:17) har foc (andel organiskt kol) vid modellering an-
satts så att en retardationsfaktor (för xylener) i intervallet 1,9 – 2,9 erhålls.
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BTEX
I alla de grundvattenrör som våren 1999 innehöll detekterbara halter av BTEX har halterna
reducerats markant i efterföljande provomgångar. Även i rör som innehöll detekterbara halter
år 2000 har halterna reducerats markant till och med år 2003.

Grundvattenrör 577:17 installerades först sommaren 2000. Detta gjordes sedan 577:04 uppvi-
sat otillräckligt med vatten för önskade provtagningar. Därtill fanns viss potential för mindre
nedträngning av regnvatten. Inga mätdata avseende BTEX föreligger för 577:12 och 577:14
hösten 2002, och inte heller i 577:08 och 577:14 för hösten 2000. Orsaken var otillräckligt
tillflöde av nödvändiga provvolymer. Sommaren 2003 installerandes gv-rör i två nya prov-
punkter, 577:24 samt 577:26. I det förra röret detekterades bensen, dock med låg halt (avse-
värt under bensens riktvärde). Eventuellt kan detta indikera att grundvattenriktningen ändras
periodvist från att gå från 577:06 till 577:09 till att gå från 577:06 till 577:24. Området kring
577:09 –577:24 är relativt flackt och ligger nära kanten av en björkdunge. Denna skulle hy-
potetiskt kunna påverka flödesriktningen temporärt i detta område under sommarmånaderna.

Utbredning av BTEX har försökts åskådliggöras med programmet Surfer, Figur 5.5a-e. Denna

      BTEX, hösten 2000.                                BTEX, våren 2001.                              BTEX, våren 2002.

                                                  BTEX, hösten 2002.     BTEX, sommar 2003.

Figur 4.5a-e. Med Surfer® uppskattad utbredning av BTEX hösten 2000 – sommar 2003. Utbred-
ningen ned mot 577:06 är realiteten mer markant än vad som visas.
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beskrivning av reell utbredning är bristfällig då beräkningen, för relevant beskrivning, måste
sättas till alltför låg upplösning (lägsta gräns 4-5 mg/l). Framför allt gäller detta beskrivningen
kring rör 577:06. Förutom i grundvattenrör 577:17 har BTEX ertappats i 577:06 vid samtliga
provtagningstillfällen, dock med avsevärt lägre halter jämfört med 577:17. En delorsak till
den bristfälliga beskrivningen är att några grundvattenrör som givit otillräckligt tillflöde inte
kunnat analyseras på BTEX. Dessa är härav inte medtagna i Surfer-figurerna varvid avgräns-
ningarna från punkt till punkt inte avspeglas på rätt sätt i Surfer.

Utbredning av BTEX ned mot grundvattenrör 577:06 är alltså underskattat i givna Surfer-
beskrivningar, figur 4.5a-e. Vid framtagandet av spridningsbilderna med Surfer® program har
beräkningarna baserats matematiskt på ”Radial Basis Function; Inverse Multiquadric”. Det
innebär att programmet utför en slags interpolation mellan provpunkter (utan hänsyn till
strömningsegenskaper i marken).

I figur 4.6a-c ges utvecklingen av halten BTEX i de tre rör (577:17; 577:06 och 577:09) vars
grundvatten under årens lopp uppvisat detekterbara halter av BTEX. Alla rören visar en mins-
kande trend avseende halterna. Tydligt framkommer de stora haltvariationer som erhållits
under undersökningens gång i Brånshult.. Prognos avseende tider och halter ges i avsnitt 5.3.1
samt i kapitel 6.

Figur 4.6a-c. Förändring av BTEX halter per tid i de tre rör som uppvisat detekterbara
halter av BTEX.

BTEX halter visavi differenser i gv-nivåer
I provpunkt 577:17 har de högsta BTEX-halterna uppmätts vid varje provtagningstillfälle,
jämfört med övriga provpunkter. I denna punkt, och delvis i intilliggande rör vid f.d. bensin-
stationsområdet, har också de största differenserna i grundvattennivåer uppmätta under fyra
mättillfällen under perioden maj 2001 – nov 2002 (figur 4.1 - 4.2). Området ligger ovanför
vägen. Avsevärt lägre differenser i grundvattennivåer har erhållits nedanför vägen.

Om variation i halt jämförs med variation i gv-nivå för visst urval av data synes dessa eventu-
ellt till del vara kopplade, figur 4.7 och figur 4.8 (hög gv-nivå, lägre halter och vise versa).
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Härav skulle man kunna felaktigt ansätta vid den fortsatta tolkningen av analysresultaten att
höjning i gv-nivå generellt genererar en utspädningseffekt. Så är inte fallet. Trenden är myck-
et svag, om alla korresponderande mätvärden tas hänsyn till, vilket framgår om halt visavi
nivå plottas (figur 4.9a-b).

Figur 4.7. Analyserade halter av BTEX i gv-rör 577:17 under perioden 2000-2002,
vissa relaterade till rörets gv-nivåer vid olika tidpunkter.

Figur 4.8. Analyserade halter av BTEX i gv-rör 577:06 under perioden 1999-2002,
vissa relaterade till rörets gv-nivåer vid olika tidpunkter.

Figur 4.9a-b. Relation mellan gv-nivåer och uppmätta halter i 577:17 och 577:06.
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TPH och oljeindex
Analyserade TPH-halter (totalhalt petroleumkolväten) synes vid en första anblick indikera en
ökning av petroleumkolväten från våren 1999 till sept. 2000, i de gemensamma grundvatten-
rör som analyserats, tabell 4.1- tabell 4.2. Emellertid kan halterna från de två provtagningstill-
fällena inte jämföras. Jämförelse kan endast göras med analysvärden av TPH från och med år
2000, tabell 4.2, tabell 4.3 och tabell 4.5. (TPH i tabell 4.6 kan ej jämföras; utförandet blev av
misstag likartat oljeindex då provberedningen till denna TPH analys innefattade för-
separation av polära komponenter). Prover tagna våren 1999 analyserades m a p TPH inom
kolväteområdet C6-C16 (detta intervall brukade tidigare användas främst för bensinförorenade
områden). Kolväteintervallet, ingående i TPH-analysen, förändrades från och med år 2000 till
att motsvara alifater och aromater med antal kol i intervallet C10-C40 (Wide Range Distillate).
TPH (C10-C40) valdes då att användas som ett bättre komplement till BTEX-analysen, i avsikt
att erhålla en mer komplett bild av föroreningssituationen i området.

Vad som orsakat den markanta ökningen av TPH halter hösten 2000 – våren 2001, tabell 4.2 –
tabell 4.3, kan dock inte direkt förklaras. Hypotetiskt skulle TPH kunna innefatta viss andel
humus men också organiska syror med antropogent ursprung och andra ämnen som t ex alifa-
tiska och aromatiska alkoholer. Relativt ytnära grundvatten kan troligtvis innehålla förhöjda
humushalter under våren, jämfört med hösten. Antropogena organiska syror bildas som mel-
lansteg vid biologisk nedbrytning av kolväten. För att finna eventuell indikation på detta ana-
lyserades både TPH (C10-C40) och Oljeindex (C10-C40) under hösten 2002. Oljeindex består
enbart av opolära kolväten (prov ”renas” med polär adsorbent innan GC-analysen) medan
prov inte genomgår denna beredning inför TPH analys. Resultat från provtagningsomgång
hösten 2002 indikerar härav att en stor andel, ca 99 %, av TPH, både i 577:06 och 577:17,
skulle kunna vara mer eller mindre polära organiska ämnen.

Intressant att notera vidare är att halten Oljeindex är betydligt lägre än summa alifater plus
summa aromater, tabell 4.5 (i båda fallen avseende C>9). Dessa alifat- och aromatintervall
kan alltså hypotetiskt innehålla mer organiska ämnen än enbart strikt hydrofoba kolväten.
Eventuellt skulle detta kunna vara orsak till att TPH har detekterats i alla provtagna rör våren
2001, tabell 4.3, dock i de flesta fall i mycket låga koncentrationer. TPH borde rimligen inte
finnas i 577:11 som är placerad åtskilliga meter uppströms bensinstationen. Av samma orsak
bedöms halten oljeindex våren 2002 i denna punkt, tabell 4.4, som osäker (på detektions-
gräns). Halten oljeindex låg under detektionsgräns i de efterföljande provtagningarna hösten
2002 och sommar 2003.

4.3.2 MTBE, fenoler, TOC och klorerade alifater

Våren 2002 undersöktes bl a MTBE i fyra valda gv-rör, tabell 4.7. Halten ökade med ökat
avstånd från bensinstationsområdet. Detta resulterade i en separat undersökning under hösten
2002, bekostad av SPIMFAB. I en separat rapport till SPIMFAB ges utredning av MTBEs
utbredning nedströms bensinstationsområdet (SGI, 2003b) (ytterligare en SGI rapport avseen-
de MTBE i Brånshults grundvatten är planerad att färdigställas åt SPIMFAB under början av
2004). MTBE förelåg under hösten 2002 med signifikanta halter över generellt riktvärde ned-
ströms 577:09, dvs nedströms det BTEX-aktuella området. MTBE bedöms härav inte signifi-
kant påverka den naturliga självreningsprocessen av BTEX i området.
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I de fyra provpunkter som undersöktes m a p två klorerade alifater förelåg en av dessa, 1,2-
dikloretan, över detektionsgräns i ett gv-rör. Halten var signifikant under gällande riktvärde
för grundvatten (ca 1/7-del), tabell 4.7.

Tabell 4.7. Halter av MTBE och klorerade alifater i fyra utvalda provpunkter, våren 2002.

Grundvattenrör 577:04 577:06 577:07 577:08 577:09 577:10 577:11 577:12 577:13 577:14 577:16 577:17 577:18

MTBE; mg/l - 0,056* 0,12* 0,043 0,49*

1,2-Dikloretan; mg/l - <0,003 0,0044 <0,003 <0,003

1,2-Dibrometan; mg/l - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Under våren 2002 undersöktes även bl a halten fenoler, tabell 4.8. Halten fenoler minskade
med ökat avstånd från stationsområdet. Summahalten av alla analyserade fenoler var högst i
577:17 (31 µg/l), dock med halt fenol under detektionsgränsen. I 577:06 var summahalten 22
µg/l, varav fenol under detektionsgränsen. De fenoler som dominerade var dimetylfenoler,
etylfenoler och metylfenoler (även kallade kresoler). I motsats till övriga undersökta rör de-
tekterades fenol i 577:09 med en halt av 4 µg/l men däremot förelåg inga övriga detekterbara
fenoler i den punkten. Riktvärde för fenol/er i grundvatten föreligger ej. Fenol i ytvatten med
en halt under 1 µg/l bedöms som mindre allvarligt baserat på Kanadensiskt vattenkvalitets-
kriterium medan 3-10 µg/l bedöms som allvarligt (NV 4918, 1999). I ett av fem gv-rör har
fenol detekterats; i 577:09 förelåg fenol med en halt av 4 µg/l.

Tabell 4.8. Analysdata avseende fenoler i gv-prover, våren 2002.

Grundvattenrör 577:04 577:06 577:07 577:08 577:09 577:10 577:11 577:12 577:13 577:14 577:16 577:17 577:18

Fenol; µg/l <1,0 <1,0 4 <1,0 <2,0

2,3-Dimetylfenol; µg/l - 5 <1,0 <1,0 <1,0 5

2,4-Dimetylfenol; µg/l 2 <1,0 <1,0 <1,0 8

2,5-Dimetylfenol; µg/l 5 <1,0 <1,0 <1,0 4

2,6-Dimetylfenol; µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1

3,4-Dimetylfenol; µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

3,5-Dimetylfenol; µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1

2-Etylfenol; µg/l 4 <1,0 <1,0 <1,0 3

3-Etylfenol; µg/l 1 <1,0 <1,0 <1,0 1

4-Etylfenol; µg/l 2 <1,0 <1,0 <1,0 2

2,3,5-Trimetylfenol; µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

2,4,6-Trimetylfenol; µg/l - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1

2-iso-Propylfenol; µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

2-n-Ppropylfenol; µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2

3-t-Butylfenol; µg/l <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

m-Kresol ,p-Kresol; µg/l 1 <2 <1 <1 2

o-Kresol; µg/l 2 <2 <1 <1 1

∑ Kresol; µg/l 3 - - - 3

∑ Fenoler; µg/l 22 - 4 - 31
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* Halt över föreslaget riktvärde (0,05 mg/l)  för grundvatten vid bensinstationer (NV 4889, 1998).
Halten TOC (tot organiskt kol), som analyserades hösten 2002 i fyra utvalda gv-rör, förelåg i
intervallet 12-17 mg/l. Att notera är att halten inte direkt svarar mot halten totala petroleum-
kolväten; jmf TOC gv rör 577:17 i tabell 4.9 med TPH gv rör 577:17 i tabell 4.5. Orsaken är
oklar.

Tabell 4.9. TOC (totalt organiskt kol) i fyra valda provpunkter.

Grundvattenrör 577:04 577:06 577:07 577:08 577:09 577:10 577:11 577:12 577:13 577:14 577:16 577:17 577:18

TOC; mg/l - 13 - - 13 - - - - - - 17 12

4.3.3 GC/MS screening på grundvattenprover

GC/MS screening av semi-flyktiga kolväten har utförts på extrakt från valda grundvattenprov
tagna våren 2002. Vid denna screening användes samma typ av extraktionsmedel som normalt
används för riktad analys av kolväteintervall enligt SPIMFAB metod. Extrakten analyserades
med högupplösande GC (”HRGC- High Resolution GC”). ”Full Scan Spektra” upptog i
masstalsområdet 29 –550 amu. Vid tolkningarna användes bibliotek från Wiley, Nist och Na-
tional Bureau of Standards, samt referenssubstanser. Sammanlagt innehåller använda biblio-
tek över 350 000 masspektra av organiska föreningar. Den semi-kvantitativa bestämningen
gjordes mot n-dodekan och beräkningen gjordes enligt externstandardmetoden på Total Ion
Chromatogram (TIC)

Tidigare har redovisats att den parallellt utförda riktade analysen gav 4,1 mg/l av TEX (tolu-
en, etylbensen, xylener) i 577:17 (tabell 4.4). Resultat från den nu utförda kompletterande
GC/MS screeningen indikerar att det därtill fanns grovt sett ungefär lika mycket av andra al-
kylerade bensener (dvs andra än TEX), tabell 4.10. Vidare, i grundvattnet detekterades både
alkylerade bensener och > C15 alkaner vilket kan vara en indikation på att föroreningskällan
har bestått av både bensin och någon tyngre drivmedelsprodukt (t ex tyngre diesel eller eld-
ningsolja).

Flertal ämnen återkommer i de olika proven men bensenerna föreligger bara i 577:17 och
577:06. Detsamma gäller för de detekterade fenolerna (vanlig fenol ingick ej i denna scree-
ning, den detekterades dock i den riktade analysen även i 577:09, dock med låg koncentra-
tion).
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Tabell 4.10. Resultat från GC/MS screeningar på två typer av extrakt från grundvattenprov från
                    577:17, 577:06, 577:09 och 577:18. Observera att angivna halter endast är semi-
                     kvantitativa.

Förening Enhet 577:06 577:09 577:17 577:18
1-Etyl-2-metyl-bensen µg/l 49 966
1,2-Dietyl-bensen µg/l 127
Trimetylerade bensener µg/l 95 2748
Cyklopropylbensen eller Indan µg/l 22 223
Etyldimetylbensener µg/l 12 558
Tetrametylbensener µg/l 5 217
Etylfenoler µg/l 6
Dimetylfenoler µg/l 10 91
Fenylbutener µg/l 4 87
Naftalen µg/l 15 276
2-Metyl-naftalen µg/l 110
Bensenmetanol, 3,5-dimetyl- µg/l 1 55
1H-Inden-1-on, 2,3-dihydro- µg/l 12 27
Isopropylpalmitat µg/l 3 8 4 5
2,2,4,4,6,8,8-Heptametyl-nonan (C16) µg/l 3 3
Oktadekan (C18) µg/l 9 18 10 1
Nonadekan (C19) µg/l 15 14
Eikosan (C20) µg/l 3 1
Dokosan (C22) µg/l 17 5 3
Trikosan (C23) µg/l 9 1
Tetrakosan (C24) µg/l 1
Nonakosan (C29) µg/l 3
Alkylerade bensener, tot µg/l 183 0 4838 0
Fenoler, tot µg/l 15 0 91 0
Naftalener, tot µg/l 15 0 386 0
n-Alkaner, C16-C29, tot µg/l 56 40 13 7

4.4 Intermediärer/nedbrytningsprodukter
Inför vårens provtagningsomgång 2002 var målsättningen att analysera valda intermediärer
(menas här mikrobiellt bildade mellanprodukter, dvs petroleumprodukter => intermediärer =>
koldioxid + vatten). På grund av att anlitat laboratorium inte lyckades införskaffa standarder
föreslogs att den i avsnitt 4.3.3 beskrivna GC/MS screeningen inkluderade även fokusering på
intermediärer. Härav blev detekteringen osäkrare och detektionsgränsen signifikant högre för
dessa intermediärer än om analys utförts mot standard. Två typer av extrakt analyserades, dels
med extraktionsmedel enligt SPIMFAB metod (kolväteintervall), dels extraktion vid lågt pH.
Den semikvantitativa bestämningen skedde mot n-dodekan och beräkningen utfördes enligt
externstandardmetoden på Total Ion Chromatogram (TIC).

Analys m a p katekoler och bensoater gjordes på extrakt från extraktion vid lågt pH. I detta
prov påvisades 4-metylbesoat i gv-prov från gv-rör 577:06, tabell 4.11. Denna förening är en
intermediär från nedbrytning av p-xylen. I övrigt detekterades inga specificerade katekoler
och bensoater med halter över 1 µg/l. Analys m a p alkansyror, alkensyror samt isoalkansyror
gjordes på extrakt från upparbetning enligt SPIMFAB metoden. Inga av dessa föreningar med
halter överstigande 10 µg/l påvisades. Emellertid, flertal av de kresoler, dimetylerade fenoler
samt etylerade fenoler som detekterats (tabell 4.8) har potential att vara intermediärer från
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toluen, xylener resp. etylbensen (Vogel och Grbic-Galic, 1986; Griffioen och Peters, 1997;
samt referenser i Alimi m. fl., 2001), eventuellt vid sidan om nedbrutet humus.

Tabell 4.11. Undersökta intermediärer i fyra valda gv-prov. Observera att angivna halter är
semi-kvantitativa.(tabell exklusive potentiella fenoler).

577:06 577:09 577:17 577:18
Bensoesyra, µg/l <1 <1 <1 <1 Anaerob intermediär (främst från toluen 2/ men ev.

också från etylbensen och xylener 3/)
4-metylbensoat, µg/l 1,8 <1 <1 <1 p-toluensyra, anaerob intermediär (från p-xylen 2/, 3/)
3-metylbensoat, µg/l <1 <1 <1 <1 m-toluensyra, anaerob intermediär (från m-xylen 2/, 3/)
2-metylbensoat, µg/l <1 <1 <1 <1 o-toluensyra, anaerob intermediär (från o-xylen 2/, 3/)
Katekol, µg/l <1 <1 <1 <1 Aerob intermediär (från bensen 4/)
3-Metylkatekol, µg/l <1 <1 <1 <1 Aerob intermediär (från toluen 4/)
4-metylkatekol, µg/l <1 <1 <1 <1 Eventuell co-metabolisk intermediär (från p-xylen 1/)
3,6-dimetylkatekol, µg/l <1 <1 <1 <1 Aerob intermediär (från p-xylen 4/)
Individuella alkansyror, µg/l <10 <10 <10 <10 Aerobt/anaerobt
Individuella alkensyror, µg/l <10 <10 <10 <10 Aerobt/anaerobt
Individuella iso-alkansyror, µg/l <10 <10 <10 <10 Aerobt/anaerobt

1/ Verschueren, K, 1983
2/  Wiedemeier m. fl., 1999
3/  Elshahed m. fl., 2001
4/  Gibson och Subramanian, 1984.

Namn på ett antal ytterligare intermediärer kan erhållas i Griffioen och Peters (1997). Det kan
i detta sammanhang nämnas att man nyligen funnit, både i fält och i labb, nya intermediärer
som specifikt kan härledas till anaerob biologisk nedbrytning av xylener och etylbensener.
Elshahed m. fl., (2001) har funnit bl a att 3-metylbensylsuccinsyra kan härledas till m-xylen,
4-metylbensylsuccinsyra till p-xylen och 3-fenyl-1,2-butandikarboxylsyra till etylbensen.
Därtill har man funnit, hittills dock enbart på labb, ett antal ytterligare anaeroba intermediärer,
t ex bensylsuccinsyra (anaerobt från toluen). Tyvärr finns dessa succinsyror ännu inte till-
gängliga kommersiellt som GC standarder. Härav har det inte gått att inkorporera dessa i fö-
religgande undersökning.

Sammantaget, flertal föreningar har detekterats i Brånshults grundvatten som har god potenti-
al att vara mikrobiella intermediärer, producerade vid nedbrytning av petroleumföroreningen i
Brånshult.

4.5 Geokemiska parametrar
Resultat från analys av geokemiska parametrar i provtagna i områdets grundvattenrör under
perioden hösten 2000 - hösten 2002 ges i tabell 4.12 - 4.16. Ett urval av dessa åskådliggörs
grafiskt samt diskuteras i detalj i det följande. Inledningsvis studeras de delbevis som ingår i
det sk primära beviset (Larsson och Lind, 2004). Därefter gås delbevis ingående i det sekun-
dära beviset och slutligen urval av delbevis för det tertiära beviset.

Nedan undersökta delbevis i det Primära beviset är löst syre, temperatur, konduktivitet samt
pH. Därtill har plymstatus genomgåtts ovan i avsnitt 4.3.1. Sekundära delbevis som genomgås
nedan är järn(II), nitrat samt sulfat. Mangan(II) har inte kunnat analyseras och har härav ac-
cepterats att utgå som delbevis. I det sekundära beviset ingår därtill prognosering. Detta be-
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skrivs närmare i avsnitt 4.3.1 samt i kapitel 6. För det Tertiära beviset har metan och redox
valts ut. I detta bevis ingår därtill bl a detektering av intermediärer. Dessa beskrivs i nedan.

Tabell 4.12. Geokemiska parametrar i grundvattenprover sept. 2000 (SPIMFAB).
Grundvattenrör 577:06 577:07 577:08 577:09 577:10 577:11 577:12 577:13 577:14 577:16 577:17
Fe tot; mg/l 16 3,2 - 67 7,0 160 59 12 - 11 74
Fe2+; mg/l 15 0,15 - - 3,1 <0,05 0,7 - - 10 4,5
Fe3+; mg/l 1 3,05 - - 3,9 160 58,3 - - 1 69,5
Alkalinitet, mg/l 160 78 - 200 230 150 100 61 - 60 220
Mn tot, mg/l - 0,12 - - 1,5 2,4 0,58 0,3 - - -
Mn 2+, mg/l - - - - - - - - - - -
Nitrat NO3, mg/l 2,5 14 - <0,1 <0,1 25 60 2,7 - 19 <0,1
Nitrit NO2, mg/l 0,16 0,02 - 0,01 0,03 0,57 0,02 0,02 - <0,01 0,02
Sulfat, SO4, mg/l 30 35 - 11 55 32 21 14 - 15 2,3
Sulfid, S, mg/l 0,03 <0,010 - - <0,010 <0,010 <0,010 - - <0,010 <0,010
Metan, mg/l <0,01 - - - 0,50 <0,01 - - - <0,01 0,16
ORP; mV -0,9 - - -2,5 - - - - - 97,4 -80,8
Löst syre; mg/l 3,11 4,76 - 3,04 2,96 9,39 2,81 4,13 10,8 3,82 -
DO; % 28,1 44 - 27,3 28,1 85,6 26,9 39,5 - 35,9 -
Konduktivitet; mS/cm 1,7 1,8 - 0,69 0,55 0,20 0,80 0,30 0,015 0,44 0,58
Spec. kond.; mS/cm 2,3 1,3 - 0,95 0,71 0,27 1,0 0,39 0,020 0,57 0,77
Temp, ºC 10,9 11,6 - 10,6 12,9 11,2 13,2 13,3 11,9 12,8 11,9
PH 6,66 6,47 - 6,65 6,46 6,84 6,7 6,73 6,87 6,81 6,6

Tabell 4.13. Geokemiska parametrar i grundvattenprover april/maj 2001 (SPIMFAB).
Grundvattenrör 577:06 577:07 577:08 577:09 577:10 577:11 577:12 577:13 577:14 577:16 577:17

Fe tot; mg/l 33 5,5 27 53 4,0 65 - 3,4 - 4,0 50

Fe2+; mg/l 32 0,96 0,16¹ 36 2,7 <0,05¹ - 2,7 0,47 0,08¹ 28

Alkalinitet, mg/l 540 85 74 190 210 66 - 51 - 34 110

Nitrat NO3, mg/l  4/ 0,3 48,7 0,93 <0,09 <0,09 20,8 - 4,4 - 4,9 <0,09

Nitritkväve NO2 - N, mg/l 0,007 0,008 <0,002 0,003 <0,002 0,002 - 0,005 - 0,003 0,007

Sulfat, SO4, mg/l 21 31 33 9,3 45 28 - 8,9 - 6,0 <1,0

Sulfid, S, mg/l 0,030 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 - <0,01 0,031

Metan, mg/l 1,4 0,077 0,059 0,79 0,26 0,011 - <0,01 0,015 <0,01 0,36

Bly, filtrerat prov; µg/l 0,1 - - <0,1 - - - - - 5 <0,5

ORP; mV -57 119 (272) 2 23,5 109,6 292,4 243,9 239,2 227,32 250,5 -62,7

Löst syre; mg/l 1,32 6,21 2,45 1,83 4,43 9,25 4,7 10,1³ 4,842 6,12 1,07

DO; % 11,0 52,7 20,0 15,4 38,8 77,1 43,9 90,3³ 48,12 49,7 8,9

Konduktivitet; mS/cm 1,81 1,36 1,59 0,96 0,77 0,20 0,94 0,42 0,722 0,34 0,41

Spec. kond.; mS/cm 2,78 2,02 2,48 1,42 1,09 0,31 1,25 0,59 0,892 0,52 0,63

Temp, ºC 6,75 7,88 6,18 7,76 9,39 7,47 12,14 10,15 14,952 6,39 7,29

pH 6,65 6,55 6,12 6,58 6,42 6,36 6,38 6,25 6,472 6,48 6,82

1) Filtrering och konservering av provet utfördes ej i fält utan på laboratorium.
2) Osäkert värde jämfört med syre.
3) Högt värde som hypotetiskt skulle kunna bero på luftbubbla under syresonden.
4) Omräknat utifrån analysdata NO3-N och NO2-N.
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Tabell 4.14. Geokemiska parametrar i grundvattenprover april/maj 2002.
Grundvattenrör 577:06 577:07 577:08 577:09 577:10 577:11 577:12b 577:13 577:14 577:16 577:17 577:18

Fe tot; mg/l 21 5,5 2,5 a/ 30 1,7 a/ 2,3 a/ 1,5 1,4 a/ 2,4 a/ 0,87 0,41 a/ 12

Fe2+; mg/l 15 3,2 3,6 a/ 28 2,1 a/ 7,6 a/ 0,72 4,4 a/ 3,3 a/ 0,52 5,5 a/ 2,7

Alkalinitet (HCO3); mg/l 190 73 65 180 190 86 50 41 230 100 160 230

Alkalinitet 1/ (CaCO3); mg/l 312 120 107 295 312 141 82 67 377 164 263 377

Nitrat NO3 ; mg/l 2/ 0,34 31 5,7 <0,04 <0,04 23 44 5,7 7,4 28 <0,04 <0,04

Nitritkväve NO2 –N; mg/l 0,013 0,019 0,004 0,003 0,003 0,068 0,056 0,011 0,023 0,019 0,002 0,005

NH4–N; mg/l 0,26 0,02 0,02 0,1 0,08 0,01 0,06 0,02 0,14 0,08 0,3 0,04

Sulfat, SO4, mg/l 21 25 23 7,1 53 28 29 4,9 44 11 3,7 17

Sulfid, S, mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Metan, mg/l 1,4  <0,01 <0,01 0,82 0,12 <0,01 <0,01 <0,01 0,019 0,34 1,2 <0,01

ORP; mV -84 106 211c/ 72 13 235 236 151 b/ 87 172 -69 -

Löst syre; mg/l 2,6 6,3 3,2 3,7 2,9 7,4 6,1 7,4 b/ 6,3 3,6 2,2 -

DO; % 22 50 26 30 22 64 51 61 b/ 51 30 18 -

Konduktivitet; mS/cm 1,7 1,5 1,3 0,85 0,46 0,16 1,1 0,25 b/ 0,40 047 0,40 -

Spec. kond.; mS/cm 2,5 2,4 2,0 1,3 0,75 0,24 1,7 0,39 b/ 0,63 0,71 0,62 -

Temp, ºC 7,2 5,0 6,6 6,4 5,0 9,0 7,8 6,0 b/ 6,0 6,9 6,6 -

pH 9,0 7,9 6,5 7,3 8,2 6,8 6,4 7,0 b/ 7,8 7,3 8,5 -

a/ Osäkert värde. Totalhalten järn kan inte vara lägre än järn (II). Orsak okänd.
b/ Osäkert värde, alltför låg totalvolym vatten erhölls för att ge tillräckligt stabilt flödescellsvärde.
c/ Osäkert värde jämfört med syre.
1/ Alkalinitet omräknat som CaCO3.
2/ Omräknat utifrån analysdata NO3-N och NO2-N.

Tabell 4.15. Geokemiska parametrar i grundvattenprover nov. 2002 (SPIMFAB).
Grundvattenrör 577:06 577:07 577:08 577:09 577:10 577:11 577:12b 577:13 577:14 577:16 577:17 577:18b

Fe tot; mg/l 37 0,58 0,91 35 0,66 1,2 3,2 - 0,79 29 1,4

Fe2+; mg/l 0,61 0,28 0,52 1,1 0,15 <0,05 1,9 - 0,44 20 0,65

Alkalinitet (HCO3); mg/l 190 62 77 190 200 85 21 - 210 68 210

Alkalinitet 1/ (CaCO3); mg/l 312 102 126 312 328 139 34 - 345 112 345

Nitrat NO3 ; mg/l 2/ 0,54 1,52 0,02 0,03 0,69 19,5 <0,04 - 7,81 1,31 0,52

Nitritkväve NO2 –N; mg/l 0,008 0,017 0,005 0,004 0,015 0,095 0,008 - 0,037 0,015 0,003

Sulfat, SO4, mg/l 8,4 27 25 4,9 47 29 6,5 - 12 <2,0 70

Sulfid, S, mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - - <0,03 <0,03 <0,03

Metan, mg/l 2,4 <0,01 0,013 0,20 0,029 <0,01 - - 0,098 0,13 0,059

ORP; mV -57 19 (101)a -25 50 (11,4) a - 147 - -8,3 -41 -53

Löst syre; mg/l 0,47 4,9 0,74 1,3 3,8 8,9 10,1 9,9 - 2,5 0,99 1,2

DO; % 4,0 42 6,3 11 30 76 85 79 - 22 9,0 9,6

Konduktivitet; mS/cm 1,1 1,6 1,3 0,75 0,42 0,16 1,4 0,71 - 0,77 0,46 0,33

Spec. kond.; mS/cm 1,7 2,4 1,9 1,2 0,68 0,23 2,1 1,1 - 1,1 0,62 0,50

Temp, ºC 8,9 7,8 7,9 6,1 4,8 8.4 7,4 5,6 - 11,0 11,2 7,4

pH 6,6 5,9 6,0 6,3 6,4 6,0 6,2 5,8 - 6,4 6,4 7,1

a/ Osäkert värde; 1/ Alkalinitet omräknat som CaCO3.; 2/ Omräknat utifrån analysdata NO3-N och NO2-N.
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Tabell 4.16. Geokemiska parametrar i grundvattenprover juni/juli 2003.
Grundvattenrör 577:06 577:07c 577:08 577:09 577:10c 577:11 577:12c 577:13 577:14 577:16 577:17 577:18b 577:24 577:26

Fe tot; mg/l 25 6,0 23 31 1,8 56 20 1,9 0,50 1,4 43 0,86 2,5 -

Fe2+; mg/l 21 6,8a 7,2 22 0,24 1,2 21a 0,14 0,34 0,42 1,9 0,68 1,0 -

Alkalinitet (HCO3);mg/l 200 73 70 200 210 61 140 36 150 24 170 180 94 -

Alkalinitet1/ (CaCO3);
mg/l

328 120 115 328 345 100 230 59 246 39 279 295 154 -

Nitrat NO3 
2/  ; mg/l 0,56 29,2 5,8 <0,03 <0,03 24,3 <0,03 0,41 7,7 8,8 28,8 <0,03 <0,03 -

NO2 –N; mg/l 0,033 0,012 0,080 0,003 0,004 0,017 0,57 0,017 0,07 0,009 1,1 0,001 0,002 -

Sulfat SO4 ; mg/l 19 33 30 5,4 39 28 50 9,9 35 10 8,3 70 20 -

Sulfid S; mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 -

Metan; mg/l 2,4 0,070 <0,01 1,1 0,12 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,083 0,054 2,7 -

NH4-N; mg/l - - - - - 0,03 0,40 - - - 0,51 - - -

Kjeldahlkväve, N; mg/l - - - - - <1,0 1,1 - - - 2,0 - - -

PO4-P; mg/l - - - - - 0,062 0,66 - - - 0,032 - - -

Fosfor, P tot; mg/l - - - - - 0,78 0,72 - - - 0,41 - - -

ORP; mV -22 17 25 -21 36 - 32 39 b -3,8 60 -16 -7,5 7,1 -

Löst syre; mg/l 0,50 1,3 2,4 1,5 1,2 - 1,9 3,2 1,1 1,0 0,79 0,81 1,0 -

DO; % 4,4 11 23 15 12 - 17 30 10 9,6 7,0 7,7 9,9 -

Konduktivitet; mS/cm 1,5 1,9 1,6 0,98 0,85 - 0,37 0,65 0,53 0,77 0,75 0,40 1,24 -

Spec. kond.; mS/cm 2,1 2,7 2,1 1,2 1,1 - 0,5 0,87 0,68 1,0 1,1 0,52 1,6 -

Temp, ºC 9,3 10,3 12,6 14,3 14,2 - 11,0 11,8 13,2 11,9 10,1 12,8 13,0 -

pH 6,3 6,1 6,1 6,3 6,4 - 6,5 6,4 6,1 6,4 6,2 6,8 6,2 -

1/ Alkalinitet omräknat som CaCO3.; 2/ Omräknat utifrån analysdata NO3-N och NO2-N.
a/ Osäkert värde. Totalhalten järn kan inte vara lägre än järn (II). Orsak okänd.
b/ Osäkert värde. Dålig stabilitet i loggade resultat.

Löst syre
Av figur 4.11a-e framgår att utbredning av grundvatten med låg syrehalt stämmer relativt väl
överens med existens av BTEX (tabell 4.1 – tabell 4.6). Dock har periodvist relativt låg syre-
halt förelegat i 577:10 i vilken BTEX ej detekterats. Därtill förelåg låg syrehalt i det nya röret
577:18b under hösten 2002 (i båda dessa områden har MTBE detekterats; 0,37 mg/l resp. 0,55
mg/l; undersökt i ett SPIMFAB projekt: SGI, 2003b; om dessa fakta är relaterade till låg syre-
halt skulle det eventuellt hypotetiskt kunna vara en indikation på att MTBE håller på att brytas
ned). Noteras bör att provpunkt 577:08 generellt innehaft relativt högt redox (tabell 4.12 –
4.16) men relativt låg syrehalt, vilket är motstridigt och gör att mätdata för denna punkt bör
betraktas som osäkra. Punkten ligger strax intill ett dike i vilket vägdagvatten ibland sipprar in
från en intilliggande vägtrumma. Slutligen, öster om 577:06 - 577:09 synes syrehalten vara
hög. Vid jämförelse med figurerna för grundvattennivåerna (figur 5.1a-b; 5.2a-b) kan detta
indikera att området, förutom uppifrån 577:11 (norr), temporärt även tillförs friskt vatten från
sidan, dvs österifrån.

Nyligen utförda jämförelser av olika mätmetoder för syrehalt i grundvatten har visat att mem-
branbaserad elektrod, samma princip som använd syredetektor är baserad på, ger osäkra vär-
den då reell syrehalt understiger 1 ppm (Wilkin m. fl., 2001). Detta skulle eventuellt kunna
förklara varför ett flertal prover uppvisat negativt redox samtidigt som syrehalten ej understi-
git 1 ppm.
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Den signifikanta ökning i syrehalt som uppmätts i det sanerade området (kring 577:14 /
577:16) jämfört med före saneringen indikerar att saneringen var lyckad i det området och att
detta delområde återhämtade sig snabbt efter saneringen.

Sammantaget för syre fås att detta delbevis relativt väl avspeglar utbredning av BTEX och
skulle, om övriga delbevis ingående i det primära beviset vore starka, ge ett starkt primärt
bevis. Som nämnts ovan är dock så inte fallet avseende temperatur och konduktivitet.

     Löst syre, hösten 2000.              Löst syre, våren 2001.                     Löst syre, våren 2002.

       Löst syre, hösten 2002.  Löst syre sommar 2003.

Figur 4.11a-e.Utbredning av löst syre, 2000-2003. Beräknat med Surfer®

Temperatur
Ingen trend har erhållits som ger någon entydig bild av förhöjd temperatur i, visavi upp-
ströms/utanför, plym, som annars skulle kunna indikera biologisk aktivitet. Härav presenteras
ej några diagram med avseende på temperaturen i undersökt tidsintervall. Från de fem prov-
tagningsomgångarna sept 2000 – sommar 2003 fås att temperaturen är högre i Brånshults
grundvatten i juni/jul och i september än under våren (april/maj) och under senhösten (no-
vember).
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pH
pH skall vara lägre i det förorenade området, visavi uppströms/utanför, för att detta delbevis
skall vara giltigt. Eventuellt kan accepteras samma värden i visavi uppströms, men inte för-
höjda värden i visavi uppströms. Av tabell 4.12-4.16 framgår att detta delbevis inte generellt
kan styrkas för området. Härav faller detta delbevis (delbeviset som sådant bör dock ses som
relativt svagt, se Larsson och Lind, 2004).

Specifik konduktivitet
Specifik konduktivitet ingår som delbevis i det sk primära beviset för naturlig självrening
(Larsson och Lind, 2004). Parametern kan användas som en indikator på att prov som tas från
olika grundvattenrör härstammar från samma akvifär. Resultaten i Brånshult ger motstridig
information då de jämförs med föroreningsutbredning. Enligt resultaten från konduktivitets-
mätningarna skulle de fyra rören strax nedanför vägen vara provtagna i samma akvifär (speci-
ellt figur 4.10b-d). Den skulle alltså generera betydande kontakt mellan rören i en öst-västlig
riktning. Emellertid är detta motstridigt då föroreningsutbredningen är tydlig i nord-sydlig
riktning (se angående BTEX, avsnitt 4.3 ovan). Inte någon av alla de BTEX analyser som
utförts indikerar utbredning i rent öst-västlig riktning. I endast ett av dessa rör, 577:06 har
BTEX detekteras i samtliga fall. I de övriga tre har BTEX inte någon gång detekterats.

Spec. kond., hösten 2000.               Spec. kond., våren 2001.                Spec. kond., våren 2002.

       Spec. kond., hösten 2002.                                  Spec. kond., sommar 2003.

 Figur 4.10a-e. Specifik konduktivitet år 2000-2003. Beräknat med Surfer®.
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Erhållen konduktivitetsökning i dessa fyra rör strax nedanför vägen bör istället har större po-
tential att kunna härledas till påverkan av vägsalt. Härav anses detta delbevis inte vara accep-
tabelt ur bevissynpunkt för NS. Detta, tillsammans med det svaga delbeviset ”temperatur”
ovan, innebär att den naturliga självreningsundersökningen kräver tillägg i form av sekundärt
bevis (dvs de delbevis ingående i det sekundära beviset, Larsson och Lind, 2004), vars delbe-
vis kan beskrivas enligt följande.

Fe2+
Vid mikrobiellt användande av elektronacceptorn Fe3+ produceras Fe2+. Den senare analyseras
i grundvattnet eftersom den är löslig. Figur 4.12a-e beskriver status vid fem mättillfällen hös-
ten 2000 – sommar 2003. Noteras bör att flertal punkter vid olika tillfällen inte analyserats på
grund av otillräckligt med vatten, varvid spridningsbilden blir ofullständig. Generellt sett
stämmer ändå utbredningen av Fe2+ väl överens med utbredning av BTEX, i viss mån undan-
taget rör, 577:16, hösten 2000 samt rör 577.12c och 577.17, båda sommaren 2003. Dock det
sistnämnda fallet bedöms vara av tillfällig natur eftersom detta sannolikt berodde på färskt
tillflöde av grundvatten ovanifrån, varför punkten vid provtagningstillfället var på gränsen till
anaerob (hög nitrathalt, låg syrehalt).

           Fe2+, höst 2000.                            Fe2+, vår 2001.                                  Fe2+, vår 2002.

                Fe2+, höst 2002.                                                                Fe2+, som 2003.

Figur 4.12a-e.Utbredning av halter av järn (Fe2+) och metan. Beräknat med Surfer®
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Nitrat
Underskottet av nitrat stämmer relativt väl överens med utbredningen av BTEX. Den detekte-
rade höga nitrathalt i det förorenade punkten 577:17 bedöms enligt ovan vara acceptabel (se
under Fe2+ ovan) och indikera tillflöde av färskt grundvatten varför det området är på gränsen
till att vara anaerobt.

         Nitrat, sept. 2000.                   Nitrat, våren 2001.                        Nitrat, våren 2002.

                 Nitrat, hösten 2002.                                                            Nitrat, sommar 2003.

Figur 4.13a-e. Utbredning av halter av nitrat 2000-2003. Beräknat med Surfer®

Sulfat/(sulfid)
Generellt synes sulfatunderskott föreligga i det förorenade området, jämfört med upp-
ströms/utanför, figur 4.14a samt 4.14c-e. Sulfid (nedbrytningsprodukt från mikrobiellt nytt-
jande av sulfat) synes i Brånshultfallet generellt varit relativt svårt att detektera. Under våren
2001 visade dock resultaten en tydlig förhöjd halt i det förorenade området I figur 4.14b be-
skrivs denna sulfid-utbredning. Sammantaget bedöms dessa resultat ge acceptabelt delbevis
avseende sulfatutnyttjande.
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            Sulfat, sept. 2000.                   Sulfid, våren 2001.                       Sulfat, våren 2002.

                  Sulfat, hösten 2002.                                                            Sulfat, sommar 2003.

Figur 4.14a-e Utbredning av halter av sulfat samt alternativt ett fall sulfid, 2000-2003. Surfer®

Metan
Metan är egentliggen inte någon geokemisk parameter men har ändå tagits med här. Utbred-
ning av detekterad metan beskrivs i Figur 4.15a-c. Metan föreligger i och nedströms den mest
förorenade punkten 577:17. Noteras bör att de givna spridningsbilderna inte fullständigt be-
skriver reella analysdata (svårigheter att ge bra beskrivning med Surfer® utifrån erhållna
analysdata). Metan är detekterad, om än i mycket låga halter, i fler punkter än vad som synes
föreligga i givna figurer (jmf tabell 4.13 – tabell 4.15). Beskrivningen i figurerna begränsas av
en relativt hög nedre haltgräns. Generellt sett följer metans utbredning någorlunda väl utbred-
ningen av BTEX från och med, eller flödesmässigt strax nedanför, hotspot. Dock föreligger
detekterad metan (men med låga halter, se nämnda tabeller) i några ytterligare punkter (t ex
577:10 som ligger i närheten av en gammal komposthög) som hypotetiskt kan härröra från
annan källa än nedbrytning av kolväten. Att notera också är att signifikant halt metan detekte-
rades i 577:24 år 2003 (tabell 4.16) fastän sulfathalten inte vara speciellt låg (därtill ingen
sulfid detekterat).
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       Metan, våren 2001.                    Metan, våren 2002.      Metan, hösten 2002.

Figur 4.15a-c. Utbredning av halter av metan våren 2001-hösten 2002. Surfer®

Redox
Vid jämförelse av redox-status, figur 4.16a-d, med förekomst av BTEX (tabell 4.3 – tabell
4.6) framkommer att lågt redox överensstämmer väl med existens av BTEX. Därtill fås att
redox gör sig gällande i grundvattenriktningen även något nedströms föroreningsutbredning-
en. Denna ”eftersläpning” av återställning av redox nedströms är helt naturlig. Den låga re-
dox-statusens överensstämmande med detekterbart BTEX är en klar del-indikation på biolo-
gisk förbrukning av elektronacceptorer för nedbrytning av BTEX från och med punkt 577:17
nedströms.

   Redox, våren 2001.        Redox, våren 2002.        Redox hösten 2002.       Redox sommar 2003.

Figur 4.16a-d.Utbredning av redox, 2000-2003. Beräknat med Surfer®.

Jämförelse av redox mellan å ena sidan år 2000 och 2002 höst (tabell 4.12 och 4.15) båda
provtagna under hösten, och å andra sidan 2001 och 2002 vår (tabell 4.13 och 4.14) båda
provtagna under våren, synes ha en svag tendens att vara lägre under höst relativt vår. I avsikt
att undersöka om detta skulle kunna bero på en naturlig trend i regionen, eller på specifika
förhållanden i just Brånshult, har information tagits fram från Sveriges Geologiska Undersök-
ningar (SGU). SGU har mätdata i grundvatten från flertal referensstationer i Sverige. De sta-
tioner som ligger närmast Brånshult är markerade i figur 4.17 (punkterna 60:10 – 60:42).
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Redox är inte frekvent angivet för dessa stationer men har dock mäts i slutet av 1970-talet och
i början av 1980-talet. Medelvärde av uppmätt redox i grundvattnet i dessa provpunkter under
vår respektive höst ges i figur 4.18. Härav framgår att redox genomgående varit högre på vå-
ren än under hösten. Eventuellt kan alltså den relativt svaga tendensen med lägre redox under
höst relativt vår i Brånshults grundvatten eventuellt bero av naturliga orsaker. Fler mätdata i
Brånshult krävs dock för att verifiera eller förkasta hypotesen.

Figur 4.18. Medelvärde av redox (mV) under vår och höst under minst två år mellan år 1978-1983
i grundvatten i mätområde 60:xx om 7 mätstationer (SGU).
http://www.sgu.se/verksamhet/miljo/overvakn/kemidata/omr_60.txt

Figur 4.17. Karta över referensstationer för
                 grundvatten i närheten av
                 Brånshult, enl. SGUs grund-
                 vattendatabank.
  http://www.sgu.se/verksamhet/miljo/
  overvakn/data_ostergot_s.htm
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Alkalinitet
Ökad alkalinitet indikerar ökad CO2 produktion som indirekt indikerar ökad biologisk ned-
brytningsaktivitet. I figur 4.19a-c beskrivs utbredning av alkalinitet vid tre provtillfällen, var-
vid fås att denna överensstämmer relativt väl med utbredning av BTEX. Orsak till den gene-
rellt förhöjda alkaliniteten 577:10 (nedersta provpunkt i diagrammen) är okänd men kan hy-
potetiskt härledas till en äldre kompostplacerad till höger om denna mätpunkt.

Alkalinitet hösten 2000.              Alkalinitet våren 2002.                   Alkalinitet sommar 2003.

Figur 4.19a-c. Fördelning av alkalinitet under tre provtagningstillfällen 2000-2003.

Kommentar till ovanstående Surferdiagram
Framtagandet av ovanstående spridningsbilder har gjorts med dataprogrammet Surfer®. I det
programmet har utbredningen matematiskt beräknats med ”Radial Basis Function; Inverse
Multiquadric”, nedan förkortat RBF-im, utifrån analyserade halter i givna provpunkter. Efter-
som gruppen grundvattenrör 577:07, 577:12 (alt. 577.12b) och 577:13 uppvisar analysvärden
som för en del parametrar avsevärt skiljer sig från gruppen 577:06 och 577:09, och att nämn-
da mätpunkter ligger relativt nära varandra, påverkar dessa två gruppers motsatta värden de av
Surfer beräknade mellanliggande värdena. Härav avbildas trenden nedströms, i riktning
577:17 via 577:06 till 577:09, onaturligt (avbrott i en naturlig trend från 577:06 till 577:09).

Exempel på detta ges i figur 4.20 (redox-utbredningen våren 2001). Alternativt skulle dia-
grammen kunna beräknats med andra, i Surfer befintliga, matematiska sätt. Exempel på detta
ges i figur 4.21 och figur 4.22. I figur 4.21 har redox-värdena för vår 2001 beräknats med
Kriging och i figur 4.22 med Kriging med ansatt anisotropi (ratio 0,4; vinkel -30°) längs en
linje 577:17, via 577:06 till 577:09. Figur 4.22 ger till synes bäst överensstämmelse med be-
dömd verklighet nedströms 577:17 men ger sämst överensstämmelse med bedömd verklighet
ovanför 577:17.
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Figur 4.20. Redox våren 2001
                   med RBF-im.

Figur 4.21. Redox våren 2001
                   med Kriging.

Figur 4.22. Redox våren 2001.
           Kriging,med anisotropi.

Sammantaget
Beskriven utbredning av redox och elektronacceptorer/produkter samt förekomst av konsum-
tion av övriga elektronacceptorer bedöms vara indirekta indikationer på förekomst av biolo-
gisk nedbrytning av petroleumprodukter i området. Konsumtion av elektronacceptorer är
mycket högre i område där BTEX föreligger jämfört med omgivning. Därtill synes beskriven
utbredning indikera att både förorening och biologisk nedbrytningsaktivitet m a p förorening
har en utbredning i ett relativt smalt stråk från 577:17 till 577:06, samt att ”avtryck” av bio-
nedbrytningen uppströms kan detekteras i gv-rör 577:09. Områdets geokemiska innehåll sy-
nes generellt variera under året (speciellt senhösten 2002 jämfört med våren 2002). Detta kan
hypotetiskt vara kopplat till de registrerade förändringarna i grundvattennivåer under året och
eventuellt därtill detekterade variationer i föroreningshalter.
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5. BEVIS FÖR NATURLIG SJÄLVRENING

För att kunna acceptera att kontrollerad naturlig självrening (KNS) kan tillåtas i ett område
måste dessförinnan 1/en naturlig självreningsundersökning (NS) utföras samt att 2/sådan un-
dersökning ger tillräckliga bevis på att naturlig självrening pågår i området med sådan omfatt-
ning att det inte utgör något hot för omgivning. Därtill kan krävas i NS att en prognosering
utförs avseende hur väl KNS kan uppfylla uppställda platsspecifika saneringsmål. I NS under-
sökningen ingår som väsentlig del att finna bevis på att biologisk nedbrytning av förorening är
en signifikant del i områdets självrening. Härav skall minst de sk primära beviset uppfyllas
(består av ett antal delbevis). Om det inte är uppfyllt till fullo måste även det sk sekundära
beviset uppfyllas (även det består av ett antal delbevis). I undantagsfall kan därtill krävas ett
eller flera delbevis ingående i det sk tertiära beviset. Nedan ges utvärdering av de delbevis
som erhållits i Brånshult samt efterföljs av en prognos avseende när området beräknas nått
ansatta slutsaneringsmål.

5.1 Generella fältåtgärder för framtagande av NS-bevis
Provpunktsplacering, provtagningsfrekvens, indikatorföreningar/parametrar, hydraulisk kon-
duktivitet, hydraulisk gradient samt effektiv porositet ingår i de generella fältåtgärder som
behöver göras för att kunna ta fram adekvata NS-bevis. Dessa har beskrivits i föregående ka-
pitel.

En viktig lärdom från föreliggande pilotprojekt är att BTEX halterna varierar signifikant både
under hela testperioden och under året i sig. Härav har i vägledningen för naturlig självrening
(Larsson och Lind, 2004) lagts in att provtagningen skall utförs konsekutivt kvartalsvis under
själva NS-undersökningen. Nedanstående delbevis i vilka BTEX analyser ingår är härav be-
häftade med vissa osäkerheter.

5.2 Primärt bevis
I det primära beviset ingår som delbevis klarläggande av plymstatus, analys av löst syre, gv-
temperatur, pH och specifik konduktivitet, tabell 5.1.

Tabell 5.1. Delbevis ingående i det primära beviset (Larsson och Lind, 2004).
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5.2.1 Föroreningsplym, löst syre, temperatur, pH samt
specifik konduktivitet

Indikationer som framkommit från mätningarna i Brånshult är att:

-     BTEX-plymen retarderar (avsnitt  4.3.1) i så motto att halterna över tiden minskar
- analys av löst syre visar under hela NS undersökningen generellt en ökad konsumtion i det

förorenade området visavi uppströms och vid sidan om (avsnitt 4.5)
- delbeviset temperatur är inte uppfyllt (avsnitt 4.5); ingen indikation att temperaturen

är högre i det förorenade området visavi omgivning.
-     pH har endast vid ett tillfälle varit lägre i det förorenade området (framför allt i 577:17)

jämfört med icke förorenat
- spec. konduktivitet varierar mycket i hela området mellan provtagningarna; som mest ca

2-10 ggr medan i det mest förorenade området mellan 2- 4 ggr; de största variationerna
kan eventuellt indikera viss påverkan från ytvatten eller, mindre troligt viss provtagning i
två helt skilda akvifärer. Därtill synes de provpunkter som ligger närmast nedanför vägen
vara påverkade av vägsalt.

Endast delbeviset avseende BTEX plymens retardation samt delbeviset syre får anses uppfyllt
i detta primära bevis. Sammantaget bedöms det primära beviset inte vara tillräckligt som be-
vis för naturlig självrening. Därtill föreligger behov av prognos avseende när området kan
uppfylla förbestämda saneringsmål. Härav har även det sekundära beviset, i form av delbevis,
nedan tagits fram.

5.3 Sekundärt bevis
Det sekundära beviset delas upp i ett antal delbevis enligt tabell 5.2.

Tabell 5.2. Delbevis ingående i det sekundära beviset (Larsson och Lind, 2004).

Vad gäller delbevisen nitrat, järn respektive sulfat, så har dessa delbevis tagits fram i kapitel
4.5. Mangan har utelämnats då det inte gått att finna kommersiellt laboratorium som ville åta
sig att analysera Mn2+. Det har härvid accepterats att delbeviset Mn kan utelämnas.
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Det har visats att de tre delbevisen (nitrat, järn, sulfat) indikerar mikrobiell nedbrytning av
kolväten i området. Vad som bedöms kvarstå är reduktionstid och prognoserad plymstatus.
Detta beskrivs i följande avsnitt.

5.3.1 Reduktionstid och prognoserad plymstatus

För att ta fram detta sekundära delbevis krävs en del beräkningar enligt följande.

Enligt framtagen vägledning i naturlig självrening (Larsson och Lind, 2004) kan den totala
reduktionen av BTEX förenklat ansättas följa 1:a ordningens förlopp. Totala reduktionen kan
då beskrivas med lämpligt val av total reduktionskonstant för antingen B, T, E, X, eller några
av dessa eller för summavärdet BTEX.

Nedan ges först ett kort exempel baserat haltvariation med tiden. Därefter presenteras, med
samma princip, framtagande av totala reduktionskonstanter för valda enskilda komponenter i
BTEX samt för samlingsparametern BTEX för de fall värdena uppfyller ställda krav.

Naturliga logaritmen av halten av en förening, uppmätt i grundvattenrör under olika tider,
plottas mot linjär tid i ett semi-log diagram (i detta fall naturlig logaritmering av y-axel). Op-
timala trendlinjens lutning, anpassad till dessa värden, motsvarar då områdets totala reduk-
tionskonstant för föreningen. Detta baseras på teorin att den totala reduktionen kan beskrivs
enligt 1:a ordningens förlopp:

Ct = C0 e–kt    (dvs t = (-ln(Ct / C0)) / k)

där Ct = koncentration beräknad med trendlinjen vid tiden t
C0 = startkoncentration beräknad med trendlinjen vid t = 0
k   = reduktionskonstanten för första ordningens förlopp (tid–1)
t    = tidsintervallet som gått från t = 0

Då koncentrationen har halveras under tiden t motsvarar reduktionskonstanten k den sk halve-
ringskonstanten varvid k = -ln(1/2) / t½ = 0,693 / t½. Härav fås halveringstiden t½ = 0,693/k.

För att erhållen reduktionskonstant skall anses relevant skall kvadraten på korrelationskoeffi-
cienten, R2, som är kopplad till trendlinjens anpassning till angivna mätdata, enligt Larsson
och Lind (2004) helst vara > 0,80. Förutsatt minst 6 mätvärden under tre års tid skall helst
gälla att R2 > 0,64 men R2 > 0,36 bör i vissa fall kunna accepteras. Ju lägre värde på R2 desto
större potentiell osäkerhet i prognosen. Föreligger olika reduktionskonstanter för samma ämne
i två olika provpunkter skall den lägsta reduktionskonstanten användas (för ett konservativ
prognos). Den matematiska signifikansen i erhållen reduktionskonstant kan anses vara en
subjektiv bedömning. Prognosens relevans bör inte enbart baseras på värdet på R2 utan bör
även baseras på en mer utförlig statistisk utvärdering.

Vid NS undersökning av petroleumkolväten ligger fokus normalt på BTEX, så också i Brån-
shults grundvatten. De tidsberoende förändringar av enskilda B, T, E och X (eventuellt också
summa BTEX) i dess grundvatten som, enbart baserat på R2 värdena, ger acceptabelt underlag
för prognosen, redovisas som ett urval i figurerna 5.1-5.6.
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Följande ansatts har härvid valts. Utifrån genomgång av alla grafer för alla fyra föreningarna
ingående i BTEX (varav ett urval redovisas i figur 5.1-5.6), samt utifrån acceptabla värden på
kvadraten på korrelationskoefficienten baserat på minst fem provtillfällen, fås att xylener tar
längst tid på sig att bli sanerade i Brånshult.

I det fall data föreligger för år 1999, dvs relativt kort före saneringen, inkluderas dessa (ger
bättre värde på R2). Det visar sig att den mest konservativa reduktionskonstanten fås för
BTEX i 577:17, baserad på 5 mätvärden, och motsvarar 0,00073076 1/dygn med R2 = 0,37,
det senare betraktat som ett gränsfall avseende acceptans (innebär att beräkningarna är/har
potential att vara behäftade med avsevärda osäkerheter avseende slutdatum). Reduktions-
konstanten för xylener är i det närmaste samma som för BTEX men har sämre R2 värde. Där-
till är xylen en mycket stor del av BTEX varför BTEX reduktionskonstant konservativt här
likställts med xylen (normalt används dock inte BTEX reduktionskonstant på enskild före-
ning).

Nedanstående utförda prognos, baserad på tillhörande reduktionskonstanter, har genomgått
matematisk statistisk regressionsanalys, inklusive tvådelad t-test (se referenshänvisning i
Larsson och Lind 2004), baserat på data för bensen och BTEX (vars reduktionskonstant nytt-
jas för xylener), i 577:06 och 577:17. För datavärdena för 577:06 är nedan givna prognos ac-
ceptabel baserat på 80 % sannolikhet (baserat på positivt konfidensintervall i lutningen av
regressionslinjen), dvs prognosen har 80 % sannolikhet. För 577:17 är prognosen acceptabel
baserat på 70 % sannolikhet (kan bl a räknas ut med programvara i Levine et al., 2001, eller i
Excel eller MINITAB; t-värde kan fås i: http://www.stat.sc.edu/~west/applets/tdemo.html).

           b/ Om reellt värde ansätts 2003 (33 µg/l) fås
                slutdatum april 2005.

Bensen i 577:17
Reduktionskonstant:     0,0018 1/dag
Starthalt, 03-06-30:   68 µg/l (linjevärde b/)
Sluthalt:                10 µg/l
Slutdatum:                 Juli 2006

Toluen i 577:17
Reduktionskonstant:         0,0029 1/dag
Starthalt, 2003-06-30:       77 µg/l
Sluthalt:                    60 µg/l
Slutdatum:                    Sept. 2003

Xylener i 577:17
Reduktionskonstant:          0,00077 1/dag
Starthalt, 2003-06-30:        5700 µg/l
Sluthalt:                      200 µg/l
Slutdatum (alltför osäker
prognos, R2 < 0,36):           Maj 2015

Ln halt bensen i 577:17 år 2000 - år 2003 samt trendlinje

y = -0,0018x + 70,778
R2 = 0,4035
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Ln halt to luen i 577:17 år 2000 - år 2003 samt trendlinje

y = -0,0029x + 111,3605
R2 = 0,5584
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Ln halt xylener i 577:17 år 2000 - år 2003, samt trendlinje

y = -0,00077x + 37,56707
R2 = 0,35243
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       a/ Om starthalt = linjehalt (6459 µg/l) => Juli 2016

Figur 5.1 – Figur 5.7. Halter visavi provtagningsdatum i 577:17 och 577:06 år 2000 (1999) –
år 2003 samt trendlinje, trendlinjens ekvation och prognoserat slutdatum.

Med xylens generella riktvärde i grundvatten (0,2 mg/l) som mål fås, konservativt prognose-
rat, att 577:17 är ”rent” med avseende på xylener febr. 2016, enligt:

t = -ln(200/5700) / 0,00073076 = 4584 dygn (dvs febr. 2016 med startdatum 2003-06-30).

För samma provpunkt (dvs 577:17) och med fokus på bensen, fås reduktionskonstanten
0,0017606 1/dygn (R2 = 0,40). Men det lägsta värdet skall användas om minst två värden fö-
religger, förutsatt att inte värdet på R2 signifikant radikalt minskas eller blir oacceptabelt lågt
(Larsson och Lind, 2004). Reduktionskonstanten i 577:06 är lägre, 0,0014043 /dygn, samt R2

är högre (0,47) varför grundvattnet i 577:17 prognoseras bli ”rent” (<10 µg/l) med avseende
på bensen:

t = -ln(10/68) / 0,0014043 = 1365 dygn (dvs april 2007 med startdatum 2003-06-30).

BTEX i 577:17
Reduktionskonstant:         0,0007308 1/dag
Starthalt, 2003-06-30:      7110 µg/l
Sluthalt (riktv. xylener):    200 µg/l
Slutdatum (gränsfall
prognos, R2 > 0,36):          Nov. 2016  a/

Ln halt bensen i 577:06 år 1999 - år 2003 samt trendlinje

y = -0,0014x + 57,4147
R2 = 0,46580
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Bensen i 577:06
Reduktionskonstant:        0,0014043 1/dag
Starthalt, 2003-06-30:     76 µg/l (linjehalt)
Sluthalt (riktv. bensen):   10 µg/l
Slutdatum:                       Juni 2007

Ln halt BTEX i 577:17 år 2000 - år 2003 samt trendlinje

y = -0,00073x + 36,39803
R2 = 0,36654
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BTEX i 577:06
Reduktionskonstant:             0,0019461/dag
Starthalt, 2003-06-30:       410 µg/l
Sluthalt (riktv. xylener):    200 µg/l
Slutdatum:                          Juli 2004
(Not: linjevärde 030630 som starthalt)

Ln halt BTEX i 577:06 år 1999 - år 2003, samt trendlinje

y = -0,001946x + 79,585413
R2 = 0,451942
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Ln halt xylener i 577:06 år 1999 - år 2003, samt trendlinje

y = -0,001917x + 78,105502
R2 = 0,4479370
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Xylener i 577:06
Reduktionskonstant:        0,0019171 1/dag
Starthalt, 2003-06-30:    280 µg/l (linjehalt)
Sluthalt (riktv. xylener):   200 µg/l
Slutdatum:                       Febr. 2004
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Om samma beräkningar görs för 577:06 fås att xylenerna i den punkten är mycket snabbare
reducerade (se figur 5.6 ovan) än i 577:17. Redan febr. 2004 prognoseras dessa föreligga un-
der xylens riktvärde i 577:06. Används istället BTEX reduktionskonstant, som ger något bätt-
re R2 värde, på xylenerna fås att riktvärdet understigs några månader senare, juli 2004 (figur
5.7). Emellertid, den mest konservativa reduktionskonstanten skall användas för enskild före-
ning eller för samlingsparametern BTEX. I föreliggande fall för xylener är det konstanten för
577:17 som då gäller. Men med samma resonemang som ovan ansätts konservativt reduk-
tionskonstant för BTEX i punkten 577:17 (0,00073076 1/dygn) att gälla för xylenerna. För
punkt 577:06 fås då följande. Tiden det tar tills sluthalt, 200 µg/l (generellt riktvärde xylen),
nås i 577:06 är (utifrån ansatsen att xylenernas halt är 280 µg/l som motsvaras av linjen 2003-
06-30):

t = -ln(200/280) / 0,00073076  = 460 dygn (dvs okt. 2004 med startdatum 2003-06-30).

För bensen i provpunkt 577:06 gäller att motsvarande reduktionskonstant är lägre än i 577:17.
Härav används konservativt 577:06 reduktionskonstant för bensen i 577:06. Bensen prognose-
ras härvid nå under bensens riktvärde (10 µg/l) efter:

t = -ln(10/76) / 0,00140428 = 1444 dygn (dvs juni 2007 med startdatum 2003-06-30).

Sammantaget för provpunkt 577:17.
Xylenerna prognoseras att febr. 2016 föreligga under riktvärdet 200 µg/l. I samma punkt pro-
gnoseras bensens halt att föreligga under bensens riktvärde (10 µg/l) i april 2007.

Sammantaget för provpunkt 577:06.
Xylenerna prognoseras att nå under xylens riktvärde (200 µg/l) i okt. 2004. Punktens halt av
bensen prognoseras understiga bensens riktvärde i juni 2007.

Observera att prognoserna är förknippade med avsevärda osäkerheter i det att endast fem-sex
mättillfällen föreligger samt att R2 värdena är relativt låga. Framför allt gäller detta xylenernas
prognos för 577:17 som, förutom mycket lågt R2, har relativt lågt (70 %) konfidensintervall.
Relativt sett störst säkerhet gäller för bensen prognos i 577:06 (R2 =0,47, sex mättillfällen; 80
% konfidensintervall). För att ge bättre/säkrare prognosering krävs ytterligare provtillfällen.

Enligt vägledningen för naturlig självrening (Larsson och Lind, 2004) behöver provtagning av
grundvattnet utföras en gång per år framöver i de sex grundvattenrören 577:17, 577:06;
577;09, 577:18, 577:24 samt 577:10c. Omfattningen av denna provtagning kan reduceras till
att motsvara de tre förstnämnda rören efter halterna i 577:09 understiger riktvärdet för enskild
BTEX under fyra konsekutiva provtillfällen (idag kvarstår tre tillfällen eftersom halterna låg
under detektionsgräns vid senaste provtillfället) samt att halterna i 577:18, 577:24 och
577:10c samtidigt understiger detektionsgräns.

Frekvens avseende parallell analys av övriga parametrar ingående i de primära och sekundära
bevisen kan radikalt reduceras jämfört med BTEX. Detta beror på att de hittills tagna prover-
na i området, vid varje provtillfälle, starkt indikerar att biologisk nedbrytning av petroleum-
kolväten pågår.

Hur saneringsmålet är definierat av ansvarig miljömyndighet bestämmer eventuella delmål
och slutmålet i sig. Ovanstående beskrivning och beräkningar är baserade på slutmålet mot-
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svarar generella riktvärden samt när dessa prognoseras att nås. Detta är ett sätt att definiera
när området är ”rent”. Alternativt bör det vara möjligt att ersätta ovanstående strategi, baserad
på riktvärden, med ett förenklat riskbaserat synsätt. Härav kan omfattning av framtida prov-
tagning sannolikt reduceras, men ändå vara tillräcklig för att säkerställa att människa och
miljö inte kommer till skada på grund av befintlig förorening (se exempel i Larsson och Lind,
2004, avsnitt 6.1). Detta exemplifieras i det följande.

Som slutmål sättas att bensen skall nå under sitt riktvärde i 577:06. Detta skall ske senast juni
2007 enligt ovanstående prognos. Därtill sätts som delmål att xylenerna i 577:17 skall ha re-
ducerats med 25%, 50% och 75% vid tider enligt följande.

I juni 2007 (1444 dygn efter 2003-06-30 enl. ovan) prognoseras xylen att föreligga med föl-
jande halt, beräknat utifrån att halten xylen är 5700 µg/l juni 2003:

C577:17, 1444 dygn   =  5700 * e– (0,00073076 *1444)  = 1984 µg/l

Halt xylener motsvarande 1984 µg/l prognoseras alltså att föreligga under juni 2007 i 577:17,
samtidigt som 10 µg/l av bensen måste nås i 577:06.

Delmålen i 577:17 beräknas enligt följande:

Cdelmål,  577:17  =  C0 – ((C0 – C577:17, 1444 dygn) * ( % delmål / 100))

t %  delmål        =  ln(Cdelmål,  577:17 / C0) / k

Delmål 25 % reduktion blir då:

C 25%  ,  577:17  =  5700-((5700-1984)*25/100) = 4771 µg/l xylen.

Denna halt skall nås:

t 25%  delmål         =  -ln(4771/5700) / 0,00073076 = 243 dygn (dvs mars 2004).

”Delmål 25 %” skall alltså ha uppnås i hotspot (577:17) under mars 2004 vilket innebär att
halten xylener då får vara högst 4771 µg/l.

För övriga delmål fås (beräknas på samma sätt som ovan):

”Delmål 50 %”:  Skall uppnås under dec 2004/jan 2005 varvid halten xylener i 577:17 då får
vara högst 3842 µg/l.

”Delmål 75 %”:  Skall uppnås under jan 2006 i 577:17 och halten ska då vara högst 2913
µg/l.

Om delmålen och slutmål uppnås bör, ur ett förenklat riskbaserat perspektiv, området kunna
”friskskrivas”. Dock krävs, som nämns i vägledningen (Larsson och Lind, 2004, avsnitt 4.5)
att också vissa kriteria måste uppfyllas, t ex att kontrollprovtagning därefter sker under fyra
kvartal för säkerställande av slutmål och delmålen. Om halten överskrids (förslagsvis mer än
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en gång under dessa kvartal) kan en mer ingående modellering, t ex med Bioscreen, komma
att krävas av ansvarig miljömyndighet.

5.3.2 Nitrat, mangan, järn samt sulfat

Nitrat och sulfat skall visas föreligga under hela NS undersökningen i lägre halter samt
järn(2+) och mangan(2+) i högre halter i det förorenade området, jämför med uppströms och
vid sidan om plymen. Mangan kan accepteras att utgå som delbevis i det fall det inte finns
kommersiella labb som utför analysen. Så har varit fallet för detta pilotprojekt.

Resultat presenterade i avsnitt 4.5 visar generellt att dessa delbevis (undantaget alltså mangan)
föreligger, ev. med något eller några få undantag avseende något/några av dessa föreningar
vid något enstaka tillfälle, men trenden bedöms ändå vara entydig. Dessa delbevis anses härav
föreligga i tillräcklig grad. Vid ett genomförande av KNS (kontrollerad naturlig självrening)
bedöms dessa delbevis inte behöva undersökas i lika stor utsträckning som haltbestämning av
BTEX. Preliminärt bedöms de endast behöva provtas och analyseras under tre återstående
tillfällen, t ex i det fall förenklad riskbaserat synsätt appliceras, då i samband med fastställan-
det de delmål som angetts kopplade till sådant synsätt (avsnitt 5.3.1).

5.4 Tertiärt bevis
Utifrån styrkan i erhållna primära och sekundära bevis för området i Brånshult bedöms det
inte nödvändigt att insamla tertiära delbevis. I denna undersökning har ett urval av dessa ändå
insamlats och utvärderats i informationssyfte.

Det tertiära beviset kan delas upp i ett antal delbevis enligt tabell 5.3.

Tabell 5.3. Delbevis ingående i det tertiära beviset (Larsson och Lind, 2004).

Nedan gås kort igenom några delbevis som valts ut att undersökas i Brånshult.
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5.4.1 Intermediärer

Direkta indikationer på biologisk nedbrytning av BTEX erhålls om man kan finna nedbryt-
ningsprodukter (intermediärer) av BTEX i grundvattnet. Grundvattenprover från valda prov-
punkter våren 2002 analyserades, i ett parallellt pågående FORMAS/SGI projekt, på valda
nedbrytningsprodukter. Intermediären 4-metyl-bensoat från anaerob nedbrytning av p-xylen
detekterades då, samt bestämdes semi-kvantitativt. Vidare har ett flertal alkylerade fenoler
kvantifierats. Dessa har teoretisk potential att vara intermediärer från biologisk nedbrytning
av BTEX. Se vidare kapitel 4.4. Detta delbevis bedöms härvid vara uppfyllt.

5.4.2 Tri- och tetrametylbensener

Kvantifiering av tri- och/eller tetrametylbensener, tillsammans med kvantifiering av BTEX i
samma punkt, kan nyttjas för uppskattning av hur stor andel av den totala haltreduktionen av
BTEX som kan hänföras till biologisk nedbrytning (Larsson och Lind, 2004). Det krävs att
minst tre provpunkter i plymens mittlinje nedströms innehar detekterbara halter av tri-/eller
tetrametylbensener samt av den förening eller mix av förening (här BTEX) som avses att fin-
na biologisk nedbrytningskonstant för. I föreliggande fall har tri-/tetrametylbensener endast
ertappats i två provpunkter (tabell 4.6). Härav kan denna metod inte nyttjas för att erhålla en
acceptabel uppskattning av hur stor andel av den totala reduktionen som beror av biologisk
nedbrytning.

5.4.3 Metan och redox

Både metan och redox uppvisar indirekt indikation på biologisk nedbrytning av petroleumför-
oreningarna i Brånshult, kapitel 4.5. Dessa båda delbevis kan alltså accepteras som delbevis
på biologisk nedbrytning och därigenom som vederhäftiga delbevis i det tertiära beviset.

5.4.4 Alkalinitet

Variationer i alkalinitet beskrivs i kapitel 4.5. Erhållen fördelning ger viss indikation på bio-
logisk nedbrytning av petroleumföroreningarna i Brånshult. Även detta delbevis bör alltså
kunna accepteras som delbevis på biologisk nedbrytning och därigenom ingå som delbevis i
det tertiära beviset.

5.5 Primära, sekundära och tertiära delbevis, sammanfattning
De primära och sekundära bevisen bedöms sammantaget föreligga i tillräcklig grad för att
bevisa att biologisk nedbrytning av petroleumföroreningen i Brånshult är signifikant. Detta
ger att ett viktigt del-underlag härvid har tagits fram som visar att NS har potential att kunna
användas som saneringsmetod (då i form av KNS) i Brånshult. Som ”överkurs” har därtill
några tertiära delbevis tagits fram som även de indikerar att signifikant biologisk nedbrytning
av petroleumförorening pågår i Brånshult.

Ett viktigt sekundärt delbevis, ”Reduktionstid och prognoserad plymstatus” är dock baserat på
låga/svaga R2 (dvs kvadraten av korrelationskoefficienten för linjen visavi punkterna), samt
relativt lågt konfidensintervall (70 %) för reduktionskonstanten för 577:17. Under KNS bör en
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förnyad sådan prognostisering göras då ytterligare BTEX data har tagits fram. Sådan kommer
sannolikt att ge säkrare prognos. Om så inte skulle vara fallet kan detta kompletteras med en
mer komplex modellering, t ex med Bioscreen (se Larsson och Lind, 2004), exemplifierat i
avsnitt 6.3.4 nedan.

Vid en fortsatt provtagning bör BTEX samt de icke-organiska parametrarna som ingår i det
primära beviset (löst syre, temperatur, pH och spec. konduktivitet) provtas vid varje provtag-
ningstillfälle. De delparametrar som ingår i det sekundära beviset bör dock kunna radikalt
reduceras i omfattning framöver. Lämpligen tas ett slutgiltigt beslut avseende omfattning och
krav på bevis av ansvarig miljömyndighet. I det fall ett förenklat riskbaserat synsätt appliceras
(även detta beslut tas av ansvarig miljömyndighet), samt att kraven i detta accepteras överens-
stämma men föreslagna delmål och slutmål enligt ovan, krävs naturligtvis att dessa delmål
uppfylls.
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6. MODELLERING OCH PROGNOSTISERING MED BIOSCREEN

Undersökning av potential för naturlig självrening av förorenat grundvatten vid bensinsta-
tionsområden utförs normalt efter att läckande tankar, rörsystem, fri produkt och intilliggande
jord med höga föroreningshalter sanerats. Undersökningen, som innefattar bestämning av
områdets befintliga, och prognostisering av framtida, potential för naturlig självrening baseras
på analysresultat från provtagningsomgångar i främst dess grundvatten. Dessa omgångar ut-
förs i ett antal under en nödvändig tidsrymd som är statistiskt tillräcklig för att få en pålitlig
trend i föroreningens tidsberoende utveckling. Till detta är kopplat att provtagningarna skall
generera data som ger tillräckligt underlag till modelleringen vars resultat beskriver tillfreds-
ställande denna reella trend. Ämnen och faktorer som ger indikation på att biologisk nedbryt-
ning ingår som en betydande del i undersökning av den naturliga självreningsprocessen. Bevis
på det senare föreligger i tillräcklig grad (kapitel 5).

Normalt baseras prognos på 4-12 provomgångar under 1-3 års tid tills klar trend avseende
förändring av föroreningssituationen erhålls. I Brånshultfallet baseras ovan givna prognos på
fem provtagningstillfällen under tre års tid efter sanering, plus analysresultat från provtagning
innan sanering. Detta antal och denna tidsperiod bedömdes ursprungligen ha potential att
kunna ge tillräcklig information om föroreningens framtida öde i området. Detta fastlade ra-
men för de resurser som behövdes år 2000- 2003. Antalet hittills utförda provomgångar, tid-
punkt för varje omgång och den totala tidsrymd som projektet innefattat kan idag sägas vara
något i underkant och resulterar i visse osäkerhet i slutresultatet. I avsikt att undersöka huru-
vida en något mer komplex modellering ger annorlunda resultat i förhållande till den ovan
relativt enkla prognosmetoden ges i det följande kort beskrivning av utfall med modellen Bi-
oscreen.

Prognostisering av naturlig självrening i grundvattnet inkluderar hänsynstagande till biologisk
nedbrytning av dess innehåll av petroleumprodukter. Nedbrytning av BTEX kan i huvudsak
anses ske antingen enligt 1:a (alt. pseudo 1:a) ordningens förlopp (som ovan enkla prognos
bygger på) eller enligt sk ”Instantaneous reaction”, nedan kallad momentan nedbrytning. I det
förra fallet är nedbrytningen i princip enbart beroende av föroreningskoncentrationen enligt
C=C0e-kt, dvs reduktionstiden t = -ln(C/C0)/k (C0 startkoncentration, C aktuell koncentration
och k reduktionskonstanten). I det senare fallet, dvs momentan nedbrytning, är nedbrytningen
beroende av tillgång och nyttjande av s k elektronacceptorer. Differensen av elektronaccepto-
rer uppströms och i det förorenade området plus deras tillflöde ger graden av deras tidsmässi-
ga nyttjande.

Teorin bakom sk momentan nedbrytning är att mikroorganismernas nyttjar elektronacceptorer
betydligt snabbare än det flöde med vilket de förs in och förs ut från en given punkt.
Med momentan (eller ”instantaneous”) menas at nedbrytningsreaktionerna är begränsade av
mängden tillgängliga elektronacceptorer. Med andra ord, de mikrobiella nedbrytningsreaktio-
nerna bedöms ske mycket snabbare än den tid som krävs för en akvifär att återställa/påfylla
innehållet av elektronacceptorer i plymen. Fastän nedbrytningsreaktionerna kan ta signifikant
tid (för aeroba reaktioner i storleksordningen dagar) så är, vid moderata grundvattenflöden,
den totala tid det tar att föra in nya elektronacceptorer med friskt grundvatten mycket längre,
storleksordningen år.

Undersökningar gjorda i USA har visat att angreppssättet momentan nedbrytning ger, jämfört
med 1:a ordningens förlopp, ganska ofta ger bästa prognostisering av framtida föroreningssi-
tuation för de allra flesta petroleumförorenade områden (Bioscreen Manual v 1.3; Newell
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 m. fl., 1995). De enda petroleumförorenade områden som härvid anses behöva undantas är
sådana som har mycket kort hydraulisk uppehållstid (mycket högt grundvattenflöde och
mycket kort längd på källzonen) (Bioscreen Manual v.1.3; Koussis m. fl., 2003). Man anser
idag att sådana förhållanden föreligger i relativt sällsynta fall och i Brånshultsfallet föreligger
definitivt inte något högt grundvattenflöde. Emellertid, enligt BUSTR (2003) är nedbrytning
enligt Bioscreens momentan nedbrytning baserat på att det inte finns signifikanta mängder av
andra biologiskt nedbrytbara föreningar i grundvattnet än BTEX. I annat fall anses modelle-
ring enligt momentan nedbrytning inte fungera tillfredsställande. Resultaten från Brånshult är
härvidlag inte entydiga. Vid vissa provtagningstillfällen har höga halter av andra organiska
ämnen indikerats medan vid andra tillfällen har dessa halter varit relativt låga.

6.1 Generellt

6.1.1 Förändring av BTEX halter som indikation på
utsläppets upphörande

Vid prognosering av framtida föroreningsutbredning behövs ofta startdatum för utsläppet.
Utsläppet kan antingen vara kontinuerligt pågående (tank läcker men fylls kontinuerligt på,
källtermen är då av typen oändlig), temporärt (kortvarigt utsläpp, t ex tankbilsolycka) eller
upphöra efter längre tid (t ex på grund av att station läggs ned, påfyllning av tank slutar och
tanken blir tom, dvs all produkt runnit ut från tank, eller alternativt att läckande tank/rör tas
bort). I Brånshultfallet gäller inte det förstnämnda; utläckage av förorening från källa (läckan-
de tank, rör etc) har upphört. Mängd förorening som är kvar i området är istället begränsad.

I Brånshult har föroreningsutsläppet till grundvatten sannolikt pågått så länge det funnits
läckande drivmedelskälla. Av intresse kan vara att få indikation på om läckage förelåg när
stationen lades ned 1985 och om det då upphörde eller om det hade upphört flera år innan
nedläggelsen eller om tankar/rör etc med petroleumprodukt legat kvar i området och kontinu-
erligt läckt ut produkt åtskilliga år efter att stationen lades ned (dvs om prognostiseringen ska
baseras på att ändligt utsläpp startade 1985 eller eventuellt tidigare eller senare).

Enligt Zymaxforensics (2000) kan sammansättningen av BTEX-innehållet i läckande petrole-
umprodukt och i intilliggande grundvatten användas för att beräkna när utsläppet slutade.
Sammansättningen för de bensinprodukter som använts på bensinstationen i Brånshult är
emellertid okänd. Det finns dock, enligt samma referens, möjligheter att ändå grovt uppskatta
denna tidpunkt. Följande formler kan utnyttjas för att bedöma när utläckage slutade. Resulta-
tet av beräkningarna ger i föreliggande fall endast en mycket grov information om läckage
kan ha skett så sent som fram till att bensinstationen lades ned 1985, eftersom dataunderlaget
är avsevärt begränsat.

Från ett flertal platser internationellt har man funnit att kvoten:

( ) ( )XETBRb ++= ( 6-1)

kan användas för att grovt uppskatta tiden för utsläpp (Zymaxforensics, 2000; Kaplan m. fl.,
1996).
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Nära utsläppspunkten/petroleumkällan och omedelbart efter utsläppet upphört har man funnit
att Rb (nedan kallad Rbmax) ligger mellan 1,5 – 6, beroende på mängd bensin som är i kontakt
med grundvattnet. Om Rb ligger inom detta intervall i grundvatten nära källan så anses det
vara en indikation på att utsläppet skett någon gång under de senaste 5 åren. Förhållandet
minskar som funktion av tiden och värden under 0,5 anses vanligtvis indikera att utsläppet
skett för mer än 10 år sedan. Baserat på en modifierad lösning av advektiv-/dispersions-
ekvation för föroreningstransport i ett homogent media (Walton, 1988) kan den tidsberoende
förändringen av Rb i grundvattnet nära utsläppspunkten förenklat beskrivas exponentiellt:

( )TbaRb ⋅⋅= exp ( 6-2)

där T är tiden (år) och a och b är konstanter. Denna ekvation anses också vara en relevant ap-
proximation av Rb i grundvattenplymen nära fri fas av föroreningen, flytande på ytan (Zy-
maxforensics, 2000).

Den mätpunkt i Brånshult som legat närmast fri produkt är 577:17. Under sanering i början av
år 2000 bedömdes okulärt att en liten mängd fri produkt förelåg under grundvattennivån (som
då togs upp så långt det gick). Tyvärr saknas mätdata i detta område innan saneringen. Detta
område låg relativt nära den i dag befintliga provpunkten 577:17. För denna intilliggande
punkt finns mätdata men tyvärr ½ år efter saneringen (dvs. hösten 2000). Om vi antar att fri
produkt i grundvattnet förelåg i denna punkt ½ år efter saneringen fås att Rb i grundvattnet då
var 0,062 (beräknat från värden i tabell 4.2). Vidare, ansätt att Rbmax vid tiden för utsläpp var
6,0 och att Rb kan approximeras till

 ( )TRb ⋅−⋅= 308,0exp6 . (6-3)

Konstantvärdet 0,308 för b är hämtat från exemplet i Zymaxforensics (2000) på grund av att
det saknas tillräckligt med analysdata före hösten 2000 för att kunna bestämma ett platsspeci-
fikt värde.

Ekvationen ger för Rb = 0,062 att T, dvs. tiden då utsläppet upphörde i Brånshult, är ca 14-15
år innan hösten 2000, dvs. ca 1985-1986. Det var 1985 som bensinstationen lades ned och inte
längre erhöll nytt tillskott av bensin. I området har också MTBE påträffats (SGI, 2003b).
MTBE introducerades på dem svenska marknaden 1980, vilket innebär att utsläppet åtminsto-
ne pågick någon gång under de sista 5 åren som bensinstationen var i drift.

Ovanstående resonemang ger en grov indikation på att minst en föroreningskälla skulle kunna
ha läckt fram till att bensinstationen lades ned 1985. Dataunderlaget är alltför osäkert för att
helt säkert kunna hävda detta. Med angivet angreppssätt och med mer omfattande dataunder-
lag (grundvattenanalyser) kan man sannolikt få ganska god indikation på när utsläppet av ben-
sin till grundvattnet upphörde. Resultatet ger emellertid indikation på att det är mer relevant
för prognostiseringen att ansätta starttid kring år 1985 än år 1999 då marksaneringen skedde.
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6.2 1:a ordningens förlopp

6.2.1 Halveringstid för första ordningens förlopp

Halveringstid för första ordningens förlopp behövs i Bioscreen. Vid modelleringen finns visst
utrymme för justering av dess värde men kan lämpligen initialt ansättas baseras på den mest
konservativa reduktionskonstanten framräknad i avsnitt 5.3.1. Reduktionskonstanten befanns
där vara 0,00073076 1/dygn. Halveringstiden fås ur t½ = 0,693/k (Larsson och Lind, 2004),
där k är reduktionskonstanten. Halveringstiden är då 0,693/0,00073076 = 2,6 år.

6.2.2 Fälthalter

Reellt uppmätta halter i Brånshult varierar avsevärt med tiden (avsnitt  4.3.1, figur 4.6a-c).
Modelleringen har härav utgått från anpassning till reella medelhalter under två olika tider,
hösten 2000 och sommaren 2003, för både 577:17 och 577:06. Reella platsspecifika data
(halter, hydraulisk konduktiviteter, gradienter, porositeter, etc) indikerar att modelleringen
svårligen kan anpassas till dessa under ett sammanhängande modelleringsskede, inkluderande
bedömd starttid 1985 när stationen lades ned (se avsnitt 6.1.1) samt sanering i början av år
2000. Framför allt synes den platsspecifika förändring som skedde genom saneringen inte går
att relevant beskriva i Bioscreen för en modellprognos innefattande hela intervallet bakåt till
år 1985.

Det är alltså medelhastigheten över tidsintervallet 1985-2003 med vilken reduktionen sker i
grundvattenpunkterna ovanför 577:18 som blir för långsam i förhållande till reella data med
sådana förutsättningar. Detta synes också vara naturligt eftersom man kan förmoda att själva
saneringen förändrade/förbättrade förutsättningarna och därmed ökade reduktionshastigheten.
Härav har modelleringen istället utgått från en starttid motsvarande första provtagningstillfäl-
let efter saneringen samt starthalt i hotspot. Vidare har modelleringen satt som riktmärke
sommaren 2003-års medelhalter i både hotspot och den närliggande provpunkten nedströms
(gv rör 577:06).

Ovan beskrivs siffermässigt i tabell 6.1. Ansatt starthalt i 577:17 är det linjära värdet från fi-
gur 4.6a. I den konservativt förenklade prognosen beskriven i avsnitt 5.3.1 ansattes i enlighet
med vägledningen (Larsson och Lind, 2003) det mest konservativa värdet vilket är punktvär-
det sommaren 2003. Därtill, för punkt 577:06 sattes i avsnitt 5.3.1 ingående haltvärde motsva-
rande den semi-logaritmerade linjens värde sommaren 2003 (avspeglande 1:a ordningens ek-
vation). Nedan används istället det rätlinjiga värdet för 577:06 hösten 2000 samt sommaren
2003 (från figur 4.6b). Vidare, bredden på det förorenade området har ansatts till 6 m samt
med start-medelhalten av 14,05 mg/l. Utanför detta område vinkelrätt mot strömningsrikt-
ningen ansätts att inget förorening förelåg. Dessa data, tillsammans med övriga, reellt rimliga,
ininda (avsnitt 6.2.3) genererar tillfredställande resultat från Bioscreen modelleringen.



SGI                          2004-03-25                   Dnr 4-0005-0324                         57(73)

Tabell 6.1. Uppmätta halter av BTEX i gv rör 577:17 och 577:06 år 2000 (1999) - 2003.
Trendvärdena har erhållits ur trendlinjen för de olika provtagningstillfällena ba-
serat på figur 4.6a-b.

GV-rör 577:17 577:06
Förening B T E X BTEX Trend B T E X BTEX Trend
Våren 1999 a/ - - - - - - 0,62 <0,006 1,8 3,9 6,32
Hösten 2000 0,47 0,36 2,4 11 14,23 14,05 0,15 <0,006 0,51 1,2 1,86 3,65
Våren 2001 0,1 0,58 0,77 13 14,45 0,36 <0,006 0,29 2,0 2,65
Våren 2002 0,48 0,081 0,48 3,5 4,54 0,22 <0,006 0,11 0,91 1,24
Hösten 2002 0,15 0,011 2,1 7,9 10,16 0,30 <0,006 1,3 2,5 4,1
Som. 2003 0,03 0,08 1,3 5,7 7,11 6,35 0,023 <0,006 <0,002 0,046 0,069 0,9
a/ Halter före sanering

6.2.3 Övriga indata

Området i Brånshult kan hydrogeologiskt grovt indelas i två delar, dels ovanför vägen, dels
nedanför. Delområdet ovanför vägen har en något högre hydraulisk konduktivitet (1,7⋅10-6

m/s kring grundvattenrör 577:14; enligt slugtest, SGI 2002), något högre gradient (ca 0,030)
samt effektiv porositet (ca 0,2 inom acceptabelt intervall enl. Bioscreens Manual för jordtyp i
området), jämfört med området nedanför vägen. Därtill, ovanför vägen föreligger den högsta
föroreningshalten samt en avsevärt lägre reduktionskonstant i 577.17, jämfört med 577:06
(avsnitt 5.3.1). Eftersom plymen retarderar nedanför vägen läggs fokus här främst på området
ovanför vägen (det är också det område som, enligt den förenklade prognoseringen i avsnitt
5.3.1, kommer att ta längst tid att bli naturligt sanerat).

Observera att den transversa dispersiviteten är den modelleringsparameter som initialt ansätts
i Bioscreen. Den har här satts till 1/10-del av longitudinell dispersivitet (default värde). Denna
parameter tillåts ansättas med en relativt stor variation enligt Bioscreens manual. Vad som
styr dispersionen är bl a plymlängden. Normalt ansätts denna vara ca +/- 25 % av vad model-
len maximalt förutspår. Plymlängden är här satt till maximalt 100 m. I föreliggande fall ger
modelleringen en plymlängd i samma storleksordning, härav ändras inte defaultvärdet. Dock
att tänka på är att modelleringen naturligtvis inte helt kan beskriva interimskedet för plymen
eftersom området varit förorenat före modellerad starttid. Plymen bedöms ändå ha vid något
tidigare tillfälle nått ca 100 m +/- 25 % nedströms hotspot.

Följande övriga indata har använts: Jordens bulkdensitet 1,7 kg/l, fördelningskoefficienten
Koc 220 l/kg, vilket är viktat medelvärde av reella halter av de enskilda BTEX konstituenter-
na och deras enskilda Koc värden. Vidare, organiskt innehåll, foc, har satts till 5*10–4, med
fokus på det jordmaterial som föreligger ovanför vägen. Nedanför vägen är denna faktor hög-
re, varför modelleringen också härav inte ger helt rättvis bild av spridningen nedanför vägen.
Modelleringens resultat ger en större spridning nedströms än vad som varit fallet om högre
foc värde ansatts. Halveringskonstanten är uträknad i avsnitt 6.2.1. Maximal vidd på modelle-
rat område är bedömt till drygt 15 m utifrån uppmätta halter i de olika grundvattenrören. Ver-
tikal tjocklek på plym i hotspot har satts till 3,0 m. Slutligen, hotspot-områdets transversella
längd är ansatt till 6 m (dvs bedömt område med halt uppmätt i 577:17). Totalt kvarvarande
mängd BTEX efter saneringen bedöms till 1,35 kg. Ingen nämnvärd halt har ansatts utanför
hotspot, transversellt strömningsriktningen.
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6.2.4 Modelleringsresultat med 1:a ordningens förlopp

Med en modellerad förändring enligt tabell 6.1 mellan nov 2000- juni/juli 2003 i 577:17 och
577:06 erhålls att halten BTEX (som alltså består av så gott som enbart xylener) i hotspot
(577:17) kommer att ligga under xylens riktvärde på 0,2 mg/l år 2014 (ev. tidigt år 2015) i
577:17. Resultaten beskrivs i figur 6.1a-c. Detta är tidsmässigt nära det alternativa utfallet
beräknat i avsnitt 5.3.1. Dock ger modelleringen en betydligt senare tid när 577:06 kan kom-
ma att vara rent, jämfört med prognosen i avsnitt 5.3.1. Det skall dock påpekas att, som be-
skrivits ovan, fokus med modelleringen har lagts på området ovanför vägen (hotspot), varför
resultatet avseende 577:06 ( och generellt för området nedanför vägen) är osäkert. Inte minst
beroende också på det faktum att reduktionskonstanten är betydligt högre för 577:06 (avsnitt
5.3.1) varvid också halveringstiden blir avsevärt kortare än den nu använda.

 Sommaren 2003 (2,6 år efter provtagning nov 2000).           År 2006 (6 år efter provtagning nov 2000).
 Svarta punkter reella haltmedelvärden.

               År 2014 (14 år från avveckling)

Figur 6.1a-c.  Modellerad föroreningsutbredning i plymens mittlinje nedströms med
 alternativet 1:a ordningens förlopp. Modellprogram: Bioscreen.

6.3 Momentan nedbrytning
Till detta modelleringsalternativ behövs indata avseende differenser av elektronacceptor halter
uppströms visavi i det förorenade området. I avsnitt 6.3.1 ges hur de elektronacceptorvärden
har räknats fram som använts som indata vid modelleringen med momentan nedbrytning i
Bioscreen.
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6.3.1 Områdets mikrobiella assimilativa kapacitet

För att utföra modellering enligt momentan nedbrytning behövs differenser av elektronac-
ceptorer uppströms visavi i/nedströms hotspot. De värden som nyttjas vid modelleringen bör
bl a motsvara ett medelvärde på total assimilativ kapacitet baserat på de olika mättillfällena.
Tabell 6.2 beskriver de enskilda värdena. Det sammantagna nyttjandet av elektronacceptorer
kan sägas motsvara områdets s k assimilativa kapacitet. Denna kan räknas fram för varje en-
skilt provtagningstillfälle. Själva den assimilativa kapaciteten behövs inte i Bioscreen, där-
emot kapacitetens delvärden (Bioscreen räknar själv ut kapaciteten). För informations skull
ges ändå nedan hur den totala assimilativa kapaciteten räknas ut, samt dess delar.

Tabell 6.2. Differens (∆) mellan medelvärde i det förorenade området och områdets bak-
grundsvärde av analyserade elektronacceptorer/-produkter våren 1999, sept. 2000,
april/maj 2001, april 2002, nov. 2002, sommaren 2003 samt medelvärde totalt.

O2 NO3 Fe2+ Mn2+ SO4 CH4 Totalt
Våren 1999
∆, mg/l 5,7a 8,8 41 1,7 19 -
Assimilativ kapacitet m a p medelkolväte C8H10 0,315 0,204 0,045 0,092 0,210 1,26
Assimilativ kapacitet för beräknad ∆-halt m a p C8H10, mg/l 1,8 1,8 1,9 0,16 4,1 - > 10 mg/l
Sept. 2000
∆, mg/l 1,5 41,2 9,4 <1,5 10,4 0,16
Assimilativ kapacitet m a p medelkolväte C8H10 0,315 0,204 0,045 0,092 0,210 1,26
Assimilativ kapacitet för beräknad ∆-halt m a p C8H10, mg/l 0,47 8,2 0,42 - 2,2 0,20 Ca 11 mg/l
April/maj 2001
∆, mg/l 4,7 20,7 30 - 20 0,85
Assimilativ kapacitet m a p medelkolväte C8H10 0,315 0,204 0,045 0,092 0,210 1,26
Assimilativ kapacitet för beräknad ∆-halt m a p C8H10, mg/l 1,5 4,2 1,4 - 4,1 1,1 Ca 12 mg/l
April 2002
∆, mg/l 4,4 33,3 20,8 - 17,9 1,3
Assimilativ kapacitet m a p medelkolväte C8H10 0,315 0,204 0,045 0,092 0,210 1,26
Assimilativ kapacitet för beräknad ∆-halt m a p C8H10, mg/l 1,4 6,8 0,9 - 3,8 1,6 Ca 14-15 mg/l
Nov 2002
∆, mg/l 8,7 13,4 20 - 15,8 1,3
Assimilativ kapacitet m a p medelkolväte C8H10 0,315 0,204 0,045 0,092 0,210 1,26
Assimilativ kapacitet för beräknad ∆-halt m a p C8H10, mg/l 2,7 2,7 0,9 - 3,3 1,6 Ca 11 mg/l
Juni/juli 2003
∆, mg/l 2,1 26,7 20,8 - 32,3 2,4
Assimilativ kapacitet m a p medelkolväte C8H10 0,315 0,204 0,045 0,092 0,210 1,26
Assimilativ kapacitet för beräknad ∆-halt m a p C8H10, mg/l 0,7 5,4 0,9 - 6,8 3,0 Ca 17 mg/l

Medelvärde, ∆, mg/l 4,5 24,0 23,7 - 19,2 1,2
Medelvärde, assim. Kap. för beräknad ∆-halt m a p C8H10, mg/l 1,4 4,9 1,1 - 4,1 1,5 Ca 13 mg/l

a/ Osäkert värde p g a problem med analysinstrumentet.

Den assimilativa kapaciteten har för varje omgång räknats fram på basis av differenshalter (∆)
i främst 577:11 och 577:12 visavi 577:17 och 577:06. I några fall, då vattentillgången varit
alltför låg, har annan närliggande provpunkt använts. Till exempel baserades bakgrundsvär-
den för våren 2001 på medelvärde av data för 577:11 och 577:08. Området kring 577:08 inte
är helt relevant som ”bakgrundsområde”, men får anses som det bästa alternativet till 577:12.
Vid detta tillfälle lades därför större vikt på resultat från 577:11.
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Det värde som den totala assimilativa kapaciteten, eller nedbrytningspotentialen, erhåller,
avspeglar vad varje liter vatten som rinner in i området har som inneboende potential att kun-
na nyttjas av mikroorganismerna för att bryta ned organiska ämnen. Exempelvis, under no-
vember 2002 förelåg potential att elektronacceptorer i det vatten som flödade in i området
nyttjades mikrobiellt i sådan omfattning att detta teoretiskt motsvarade ca 11 mg nedbrutet
kolväte (här representerad av C8H10) per liter vatten.

I beräkning av den assimilativa kapaciteten tas hänsyn till metanproduktion. Som framgår av
tabell 6.2 mättes inte metanhalten våren 1999. Om metan förelåg i/nedströms det hotspot
skulle områdets kapacitet varit högre. Indikation, främst producerad alkalinitet, visar att den
assimilativa kapaciteten då kan ha varit större än 10 mg/l. Varje mg/l alkalinitet producerad av
mikroorganismerna vid nedbrytning av kolväte härstammar teoretiskt från ca 0,13 mg C8H10/l.
Genererad alkalinitet i området var ca 140 mg/l (∆ mellan förorenat område och bakgrund),
vilket motsvarade ca 18 mg kolväte/l grundvatten. Områdets assimilativa kapacitet var då
alltså troligtvis större än 10 mg/l. Detta indikeras också av medelvärdet av alla undersökning-
arna (ca 13 mg/l), samt maxvärdet sommaren 2003 (ca 17 mg/l), tabell 6.2. Trenden hos den
assimilativa kapaciteten är därtill ökande, vilket kan tolkas som ökat mikrobiellt nedbrytande
av områdets petroleumprodukter.

6.3.2 Fälthalter

De fälthalter som initialt används här är desamma som beskrivits i avsnitt 6.2.2. Emellertid,
resultat från modellering med dessa indata, exklusive halveringstid men istället nyttjande av
elektronacceptorer, resulterar i att modellerat resultat för 2003 inte går att få att överensstäm-
ma med reella data. Modelleringsresultatet ger ett reduktionsförlopp som är alldeles för
snabbt, jämfört med reella data. Antingen beror detta på att området inte genomgår en reduk-
tion där ”momentan nedbrytning” är förhärskande, eller så ger modelleringen inte en rättvis
bild av verkligheten då modelleringens start sätts till efter saneringen (start här ansatt till hös-
ten 2000). För att undersöka det sistnämnda har modelleringen ansatts, i detta fall, att istället
starta när bensinstationen lades ned, dvs 1985 (fastän detta sätt ej gav relevant utfall visavi
reella data i fallet 1:a ordningens förlopp, avsnitt 6.2.2.). Det synes också vara så att vid denna
tidpunkt övergick föroreningsläckaget att bli ändligt, avsnitt 6.1.1, vilket innebär att start-
mängd petroleum i Bioscreen ansätts till ett ändligt värde. Starttid för modelleringen har satts
till sent år 1985 (december).

Vilka förhållanden avseende halter och plymutbredning som förelåg i grundvattnet vid ben-
sinstationens avveckling är okänt. Härvid får rimliga värden ansättas så att dessa, tillsammans
med övriga rimliga in-parametrar (avsnitt 6.3.3) resulterar i att prognosen överensstämmer
med de reella uppmätta förändringar som skett inom det tidsintervall som mätningar utförts i
Brånshult. För provpunkt 577:17s del innebär sådant tidsintervall november 2000 – juni/juli
2003. Eftersom denna punkt motsvara hotspot skall prognosen samtidigt stämma med upp-
mätta halter i 577:06 och i 577:09, dvs nedströms i plymens mittlinje från punkt 577:17.

Man kan förmoda att det spill som förelåg direkt efter avveckling av bensinstationen genere-
rade mättad BTEX lösning i grundvattnet. Enligt Wiedemeier m. fl. (1999) är den högsta
BTEX koncentration som rimligen kan föreligga i grundvatten 132 mg/l. Vid föreliggande
modellering har härvid ansatts att halten i hotspot var 125 mg/l år 1985 (dvs starttid för mo-
delleringen; obs startmånad december). Bredden på det område som denna halt förelåg i an-
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sätts till 1,5 m. På båda sidor om detta (alltså vinkelrätt mot strömningsriktningen) med en
bredd per sida av 1,5 m ansätts en ursprungshalt av i medel 80 mg/l. Utanför detta område
vinkelrätt mot strömningsriktningen ansätts att inget förorening förelåg. Detta innebär att det
förorenade området vid läckande tank ansätts vara totalt 4,5 m brett. Slutligen, vertikal tjock-
lek på plym i hotspot har satts till 2,4 m.

6.3.3 Övriga indata

Av samma orsak som inledningsvis beskrivs i 6.3.2 har delvis andra in-parametrar än de be-
skrivna i avsnitt 6.2.3 här nyttjats. Dock, grundvattnets hastighet (seepage velocity) har endast
ändrats marginellt från 8,04 m/år 7,94 m/år (hydraulisk konduktivitet 1,8 m/s, gradient 0,028
m/m, effektiv porositet 0,2) samt max plymlängd har satts till densamma, 100 m. Halten or-
ganiskt kol (foc) har höjts, från 5 10-4 till 1,0*10-3, främst på grund av att denna modellering
inbegriper mer området nedanför vägen som har högre organisk halt jämfört med ovanför
vägen. Den total mängd fri produkt som förelåg 1985 och som under modelleringens tid löses
ut i grundvattnet has ansatts till 25,7 kg (resulterar i rimliga modelleringsresultat 15-18 år
senare). Slutligen, transversell dispersivitet har satts till 1/10,5-del av longitudinell dispersi-
vitet (default värde 1/10). Vertikal dispersivitet har satts till 1/27-del av longitudinell dispersi-
vitet.

6.3.4 Modelleringsresultat med ”Momentan nedbrytning”

I figur 6.2a-d beskrivs modelleringsresultaten grafiskt. Det visar sig att dessa väl beskriver i
medeltal de reella haltförändringar som uppmätts i Brånshults grundvatten år 2000-2003.
Dock, på grund av den stora variation som erhållits i halterna i Brånshult under undersökning-
ens gång, samt att denna prognos baseras på medelvärde av dessa, bör resultatet inte betraktas
som säkert.

Modelleringen ger att grundvattnet kommer att vara ”rent” med avseende på BTEX år 2008,
figur 6.2.a-d. Detta är avsevärt snabbare än vad prognos med 1:a ordningens förlopp ovan
gett. Det har tidigare noteras att det även föreligger en betydande osäkerhet i given modelle-
ring med 1:a ordningens förlopp, dels med den enklare linjeanpassningen i avsnitt 5.3.1 (låg
statistisk säkerhet för händelse förloppet i hotspot dvs i 577:17), dels med Bioscreen, avsnitt
6.2.4 (modelleringen enbart baserat på händelseförloppet efter sanering). Indata avseende
BTEX är för momentan nedbrytning tagna från linjär anpassning av linjär-linjär data medan
1:a ordningens indata är tagna från log-linjär data. Den linjära anpassningen bedöms som nå-
got bättre för momentan nedbrytning (högre värde på R2, jmf figur 4.6a-b med figur 5.4).
Detta kan eventuellt betyda att prognosen för momentan nedbrytning ger något bättre säker-
het, dock förutsatt att nedbrytningen av BTEX i området kan anses fortgå enligt momentan
nedbrytning. Det kan nämnas än en gång att det i viss mån råder delade meningar huruvida
momentan nedbrytning eller 1:a ordningens ekvation ger bäst beskrivning av reella nedbryt-
ningsförlopp avseende BTEX (Larsson och Lind, 2004).
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År 1990 (5 år efter nedläggning 1985).                       Nov 2000 (15 år efter nedläggning 1985).
Y-axel 0-70 mg/l.                                                        Svarta punkter reella haltmedelvärden.

      Y-axel 0-16 mg/l.

Sommaren 2003 (17,6 år efter nedläggning 1985).     År 2008 (eg dec 2007; 22 år efter nedläggning 1985).
Svarta punkter reella haltmedelvärden.
Y-axel 0-16 mg/l.

Figur 6.2a-d. Modellerad prognos av föroreningssituation i grundvattnet från
bensinstationens avveckling (1985) till och med år 2008, baserat på naturlig
självrening av BTEX, inkluderat biologisk nedbrytning av typen ” momentan
nedbrytning”. Observera maximal storlek på y-axel varierar.
Modelleringsprogram Bioscreen.
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7. SAMMANFATTNING BEVIS, PROGNOSERING, FRAMTIDA ÅTGÄRDER

Utifrån vad som beskrivs i denna rapport har primära och sekundära delbevis tillsammans i
tillräcklig grad visat att området är lämpat för KNS. Detta har därtill styrkts av några delbevis
i det sk tertiära beviset. Enligt Larsson och Lind (2004) bör de icke-organiska parametrar som
ingår i det primära delbeviset provtas under KNS. I Brånshults fall bedöms detta enbart behö-
vas vid något/några få ytterligare tillfällen, eftersom Brånshults grundvatten har genomgått en
betydligt mer omfattande undersökning (på grund av att undersökning till del vara FoU-
baserad) än vad som bör anses normalt för NS undersökningar, samt att dessa givit klara bevis
på att biologisk nedbrytning ingår som en signifikant del i det totala reduktionsförloppet avse-
ende BTEX.

Prognosering avseende BTEX framtida öde i grundvattnet har utförts, dels med linjebaserad
anpassning till 1:a ordningens förlopp, dels med 1:a ordningens förlopp modellerad med Bi-
oscreen, dels med ”momentan nedbrytning” också det modellerat med Bioscreen. Resultaten
visar att antalet provtillfällen och total undersökningstid behöver utökas vad gäller BTEX för
att prognoserna skall kunna bli tillräckligt säkra. Hittills har erhållits att Brånshults grundvat-
ten kommer att vara ”rent” (nå under riktvärdena för BTEX) mellan år 2008-2015 (baserat på
prognos med Bioscreen; febr. år 2016 är övre intervallgräns med enklare linjeanpassning).
Preliminärt bedöms utfallet ligga närmare år 2008 än 2015.

I det fall förenklat riskbaserat synsätt appliceras behövs provtagning utföras för att bevisa att
till sådant synsätt ansatta delmål samt slutmål uppnås. Minst 4 provtagningstillfällen krävs
härav fram till tidigast 2008 i eventuellt 4 grundvattenrör (577:06, 577:09, 577:17, eventuellt
kompletterat med 577:10c eller 577.18), samt provtagning under 3 efterföljande kvartal (då
enbart analys av BTEX) i eventuellt 2 - 3 grundvattenrör (resulterande i totalt 4 konsekutiva
kvartal med halter under riktvärde). Detta ger totalt minst 7 provomgångar, motsvarade totalt
minst 22 prover, med avslut 2008/2009. Antal rör kan med tiden minska beroende på utveck-
lingen avseende deras halter. Har ett grundvattenrör uppvisat BTEX halter under riktvärde
(bestäms i samråd med ansvarig miljömyndighet) under fyra konsekutiva tillfällen kan detta
undandras fortsatt provtagning. Kvarvarande kostnader (från och med januari 2004) bedöms i
detta fall grovt uppgå till ca 100 kSEK (ca10 kSEK i fältarvode per omgång samt ca 1,5
kSEK per prov), exkl. kostnader förknippade med redovisning för uppdragsgivare och miljö-
myndighet.

Om saneringsmål istället baseras på riktvärdesperspektiv blir kvarvarande undersökning be-
tydligt längre, intensivare samt dyrare (principiellt bör dock detta alternativ kunna bytas ut
mot angivet förenklat riskbaserat synsätt enligt ovan). I detta alternativ behövs preliminärt
provtagning en årsvis provtagning utföras i 3 - 4 grundvattenrör fram till 2015-2016, samt
därefter provtagning under 3 kvartal, totalt minst 15 provtagningsomgångar. Detta kan inne-
bära totalt 45-60 prover med en kvarvarande totalkostnad (från och med januari 2004) som
grovt bedöms uppgå till 220 kSEK - 240 kSEK (exkl. kostnader för redovisning). Observera
att om provfrekvensen är årsvis skall provtillfället läggas under det kvartal som tidigare er-
hållna resultat visat ge högsta halterna. Helt kompletta kvartalstester har inte utförs i Brån-
shult men sammanlagda data för de sex provtagningstillfällena indikerar högst koncentration i
intervallet mitten av november till mitten av mars.
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Sammantaget, av kvarvarande BTEX i Brånshults grundvatten föreligger främst xylener. Na-
turlig självrening av petroleumprodukter i Brånshults grundvatten pågår. Indikationer förelig-
ger att självreningsprocessen inkluderar biologisk nedbrytning (markant ökat nyttjande av
elektronacceptorer i det förorenade området visavi omgivning). Förutom främst indirekta be-
vis har även några direkta bevis på detta detekterats. Översiktlig modellering med Bioscreen, i
vilken den biologiska nedbrytning ansatts ske med momentan nedbrytning, ger preliminärt att
grundvattnet i området Brånshult kommer att vara ”rent”, dvs nå under riktvärdena för BTEX,
år 2008. Modellering har även utförs med alternativet 1:a ordningens förlopp. Härav modelle-
rad prognos indikerar att området med denna process kommer att vara ”rent” senast år 2015.
En något lägre säkerhet kan eventuellt bedömas föreligga i det senare fallet, förutsatt att mo-
mentan nedbrytning kan appliceras på området. Resultaten ger viss indikation på att de upp-
satta delmål och slutmål som ovan föreslagits i det förenklade riskbaserade synsättet har po-
tential att kunna uppnås.

Prognostiserade tider är förknippade med signifikanta osäkerheter eftersom detekterade halter
av BTEX uppvisar mycket stor variation under undersökningens gång. Angivna prognoserade
sluttider ovan förutsätter att trenden av analyserade halter av BTEX under perioden år 2000
(1999) – 2003 inte markant ändras av framtida analysvärden. För att kunna säkerställa pro-
gnosen behövs ytterligare provtillfällen i Brånshult.
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8. SLUTSATSER

Undersökning av naturlig självrening av petroleumförorenat grundvatten har utförts vid en
nedlagt bensinstation i Brånshult. Undersökningen har utförts under ca 3 år (nov 2000-
juni/juli 2003), efter att sanering av jord utförts av SPIMFAB. Undersökningen har omfattat
provtagning och analys av grundvattnet vid sammanlagt 5 tillfällen. Därtill har resultat inkor-
porerats som framtagits före saneringen. Resultaten har bedömts utifrån en parallellt framta-
gen vägledning, inklusive prognostisering av framtida föroreningssituation. Från dessa under-
sökningar kan följande slutsatser dras:

•  Efter sanering har halter av bensen (B), toluen (T), etylbensen (E) och xylen (X) före-
kommit i ett grundvattenrör över rekommenderade riktvärden (MKM GV) vid samtliga
provtagningstillfällen. I ytterligare ett grundvattenrör har B, E samt X förekommit över
riktvärdena vid fyra tillfällen. I ytterligare ett rör ertappades bensen vid ett tillfälle över
riktvärdet. De övergripande tidsmässiga trenderna för halterna BTEX är att de är avtagan-
de. Föroreningsplymen retarderar.

•  Erhållna analysdata av BTEX visar avsevärd haltvariation under projektets tidsperiod.
Den övergripande tidsmässiga trenden är dock att halterna minskar i alla mätpunkter som
förorening ursprungligen ertappats i. Förorening förekommer i en smal zon, högst 10 me-
ter i bredd och mellan 20-30 meter i längd. Undersökningarna visar att föroreningsplymen
retarderar. Föroreningsplymen förväntas successivt krympa mot f.d. bensinstationsområ-
det vid norra sidan om väg 36. Föroreningsplymen, bestående av främst s k lätta aromater,
bedöms inte utgöra någon framtida risk för recipienter och eventuella grundvattentäkter.

•  Den naturliga självreningsprocessen i området består till avsevärd del av mikrobiell ned-
brytning av petroleumprodukter, baserat på framtagna primära, sekundära samt tertiära
delbevis. Dessa inbegriper bland annat markant ökat nyttjande av elektronacceptorer i om-
rådet där förorening föreligger, jämfört med omkringliggande områden, en trend av mins-
kande halter BTEX över tiden i detta område samt detekterad förekomst av mikrobiella
nedbrytningsprodukter från några, i området existerande, petroleumkonstituenter. Områ-
dets assimilativa kapacitet är god och ligger på i medeltal ca 13 mg C8H10 per liter tillfört
grundvatten, samt uppvisar i medel en ökning med tiden.

•  De avsevärda haltvariationer av BTEX som Brånshults grundvatten uppvisat under prov-
tagningsperioden, genererar signifikanta osäkerheter i prognostiserad saneringstid. Baserat
på nyttjande av indata av medelhalter av de fem haltbestämningarna under den drygt 2 ½
år långa testperioden, ger prognosering med momentant reaktionsförlopp (baseras på att
mikroorganismerna nyttjar förekommande elektronacceptorer för nedbrytning omedelbart;
tillgången på acceptorer är alltså begränsande faktorn) att grundvattnet preliminärt når un-
der BTEX riktvärden år 2008. Alternativt, baserat på teori om total reduktion enligt 1:a
ordningens förlopp (reduktionshastigheten enbart beroende av halt; BTEX halten är här
den begränsande faktorn) med medelvärden av semi-logaritmerade haltvariationer som
funktion av tiden, prognoseras området nå under BTEX riktvärden senast år 2016. Det
sistnämnda alternativet har dock statistiskt störst osäkerhet. Med fokus på applicering av
kontrollerad naturlig självrening i området bedöms dock båda dessa sluttider som miljö-
mässigt acceptabla med hänsyn till nuvarande markanvändning.

•  Förenklat riskbaserat synsätt bör appliceras på området, vilket kan resultera i att området
kan friskrivas innan alla provpunkter nått under riktvärdena.
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Bilaga 1

Topografisk karta över Brånshult
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Bilaga 2

Sammanställning över uppmätta grundvattennivåer
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Fastighet: Brånshult 2:8
Adress: Brånshult, Kristberg

Avvägning mot lokal fix +10 m
Gv-rör

nr
Rörtopp av-
vägd +höjd

Gv-nivå
avvägd +höjd

99-05-31

Gv-nivå
avvägd +höjd

00-03-29 (00-04-14)

Gv-nivå
avvägd +höjd

00-09-07*

Gv-nivå
avvägd +höjd

01-05-08

Gv-nivå
avvägd +höjd

01-05-18

Gv-nivå
avvägd +höjd
02-03-15 ***

Gv-nivå
avvägd +höjd

02-09-25

Gv-nivå
avvägd +höjd

02-11-15

577:04 6,854 3,404 3,554 - - - - - -
577:06 4,644 3,044 2,834 2,794 3,064 - 3,074 2,714 2,894
577:07 4,859 3,029 2,829 2,789 3,159 3,109 3,339 2,729 2,959
577:08 4,434 2,984 2,784 - 2,974 3,014 3,034 2,704 2,864
577:09 3,899 2,599 2,589 2,649 2,669 - 2,739 2,519 2,819
577:10 3,304 2,204 2,184 2,164 2,194 2,304 2,224 2,094 2,304

Ref 577:11 11,089 5,189 4,739 4,649 5,079 - 5,019 4,739 4,749
577:12 4,521 3,431 3,441 3,451 3,571 3,551 * - -

577:12b 4,81 - - - - - 3,511** 2,991 3,231
577:13 4,234 2,764 2,934 2,984 3,014 3,134 3,224 2,434 3,224
577:14 5,80 ny, 00-03-29 3,16 3,02 - 3,59 3,65 2,92 -
577:15 5,83 ny, 00-03-29 3,23 2,99 - - - - -
577:16 5,547 - - - 3,247 - 3,297 2,787 2,947
577:17 5,857 - - - 3,417 3,317 3,787 2,877 2,857
577:18 3,749 - - - - - - 2,33 -

577:18b 3,394 - - - - - - 2,38 3,16
*) 14, 15, 16 gvy mätt från vägyta *) gv-rör 12 saboterat

Plushöjd för rörtopp 12b är något preliminär. **) 18 mättes 020409
12b och 18 installerades 020321
18b installerades 020819
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