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Förord 
 
Denna rapport utgör ett examensarbete från Kemiteknik med inriktning Miljöteknik vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. Arbetet har utförts på IVL, Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning och 
utgjort en del av ett större projekt. I detta projekt ingår, förutom IVL, ett antal avfallsbolag, 
länsstyrelser, avfallsforskningsrådet samt Naturvårdsverket.  
Cecilia Öman och Camilla Spännar har fungerat som handledare på IVL och Monika Olsson har varit 
handledare från Institutionen för Industriellt Miljöskydd, KTH. 
 
Jag vill passa på att rikta ett stort TACK till mina handledare för all Er hjälp. Jag vill även 
tacka Jonas Röttorp, IVL, för handledning av den multivariata modelleringen samt alla andra 
här på IVL som varit en stor tillgång under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
 
Bakgrunden till föreliggande examensarbete är att lakvatten från upplag med till exempel 
hushållsavfall och industriavfall kan ha miljöstörande egenskaper. För karakterisering av lakvatten 
finns inte några fastställda allmänna metoder. På IVL, Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, 
pågår ett projekt vars syfte är att utveckla en metodik med vilken lakvatten från avfallsupplag kan 
karakteriseras. Detta examensarbete utgör en del av karakteriseringen och syftar till att karakterisera 
lakvatten med hjälp av fraktionering efter partikelstorlek och multivariat modellering.  
 
Fraktioneringen grundade sig på en laborativ del baserad på tidigare utförda försök. Fraktioneringen 
syftade till att bestämma storleken på partiklar och kolloider i lakvatten och korrelera organiskt 
material, metaller och toxicitet till de olika fraktionerna. Dessutom jämfördes ett vatten som varit 
fryst med ett färskt vatten för att se om frysning påverkar egenskaperna hos lakvattnet. Utöver detta 
gjordes även en studie för att utvärdera hur länge ett lakvatten är stabilt med avseende på suspenderat 
material. Den multivariata modelleringen bestod av att samla in relevant data, sätta upp en 
konceptuell modell av ett avfallsupplag samt göra en multivariat dataanalys på insamlat material. 
Syftet var att bedöma om framtagna data räckte för att förutsäga emissioner av organiska föreningar i 
lakvattnet från ett antal avfallsupplag med hjälp av MVA.      
 
Resultaten från fraktioneringsstudien visade att det går att fraktionera det organiska materialet i 
lakvatten men att det krävs att filter med en porstorlek på 1000 Da eller mindre används. Vidare 
visade studien att frysning inte påverkar lakvattnet nämnvärt vad gäller organiskt material. Resultatet 
från analys av mängden suspenderat material påvisade att ett lakvatten påverkas i hög grad av att stå i 
kyl. Under sju dagar ökade mängden suspenderat material till det dubbla. Vad gäller metaller så är det 
är möjligt att avskilja en viss mängd bly, krom och koppar genom filtrering med ett 0,45 μm filter 
men fler försök krävs för att bestämma i hur stor utsträckning. Slutligen visade Microtoxtesten att det 
i detta fall inte går att minska toxiciteten hos vattnet med hjälp av filtrering genom ett 0,45 μm filter.  
 
Slutsatsen från modelleringsstudien är att det går att använda MVA för modellering av varje 
avfallsupplag för sig. Däremot var det inte möjligt att modellera alla upplag i en modell med hjälp av 
de ingående parametrarna.  
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Abstract 
 
The background to this thesis is that leachates from landfills, containing for example municipal waste 
and industrial waste, could be hazardous to the environment. Today, there does not exist any 
standardised method for characterisating leachates. At IVL, The Swedish Environmental Research 
Institute, a project is under way whose purpose is to develop a method for characterisating leachates 
from landfills. This thesis is a part of the characterisation and the purpose of the study is to 
characterise leachates by fractionation and multivariate modelling. 
 
The aim of the former was to fractionate leachates from landfills into different particle and colloid 
sizes by filtration. The purpose was also to characterise the filtrates in terms of organic content, metal 
content and toxicity. Also the influence of freezing the samples before filtration were evaluated. 
Furthermore, the suspension was measured during a four week period to evaulate for how long a 
leachte is stable with respect to the amount of suspended material.  
The multivariate modelling included listing relevant data, developing a conceptional modell of a 
landfill and to doing a multivarite data analysis (MVA) on the data. The goal was to estimate if the 
data was sufficient for predicting the emissions in the leachates from a number of landfills by MVA.        
 
The results from the fractionation study showed that the amount of organic material could be reduced 
in the leachte sampels by filtration through 1000 Dalton or less. The results also indicated that Pb, Cr 
and Cu could be reduced in the samples by filtration through 0.45 μm or less. No difference in 
toxicity was found after filtration through a 0.45 μm filter. There was no significant difference 
between fresh and frozen samples. The amount of suspended material increased during a four week 
period. The greatest increase appeared during the first week. 
 
The conlusion from the multivariate modelling was that it is possible to use  MVA for modelling one 
landfill at a time. On the other hand, it was not possible to modell all the landfills in one model.    
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1 Inledning 
 
I Sverige produceras drygt 90 000 kton fast avfall per år (Granath, 1998) varav mer än hälften 
läggs på deponi. Lakvattnet som bildas i upplag med hushålls- och industriavfall innehåller 
bland annat organiska föreningar, metaller, ammoniak och salter som kan vara giftiga för 
organismer eller på annat sätt miljöfarliga. Stora mängder metaller, vilka härstammar från  
kasserade produkter och varor samt avfall från rening av luft- och vattenutsläpp, har under 
åren lagrats i avfallsupplag. På grund av den stora mängden föreningar i lakvattnet är det inte 
möjligt att analysera alla; endast en bråkdel är realistiskt att analysera med tanke på befintliga 
analysmetoder, kostnader och tid. Kunskapen är begränsad om vad som händer med dessa 
ämnen i upplaget och vad som hamnar i lakvattnet. Detta innebär därför svårigheter med att 
bedöma lakvattnets påverkan på miljön, eftersom effekterna av de miljöpåverkande 
föreningarna är mycket olika. 
 
När det gäller organiska föreningars öde i ett avfallsupplag kan det förenklat beskrivas med 
en konceptuell modell vilken visat att sorption, evaporation, dissociation och transformation 
är viktiga processer (Öman, 1995).  
 
Examensarbetet består av två olika delar som båda behandlar lakvatten. Den första delen 
utgörs av en studie i fraktionering och den andra delen av en multivariat modellering 
(Multivariate Data Analysis, MVA). Syftet med examensarbetet är att bestämma vissa 
egenskaper hos olika partikelfraktioner samt om det är möjligt att, genom kunskap om 
ämnenas egenskaper och avfallsupplagens karaktär, förutsäga emissioner av organiska ämnen 
i lakvatten med hjälp av MVA. 
 
 
2 Allmänt om lakvatten 
 
2.1 Bildning av lakvatten 
 
Lakvatten bildas när yt-, grund- eller regnvatten passerar genom en deponi och lakar ur olika 
föroreningar. Hur mycket lakvatten som bildas beror huvudsakligen på lokaliseringen av 
deponin samt nederbördsmängden men även typ av avfall, den icke täckta ytan, avfallets 
packning, magasineringskapaciteten och metoden för mellantäckning är av betydelse 
(Naturvårdsverket, 1993). För en given area av ett upplag kan den bildade mängden lakvatten 
representeras av följande ekvation (Christensen et al., 1992): 
 
L = P − R − ΔUs − ET − ΔUw  
 
där 
L  = lakvattenproduktion    
P  = nederbörd 
R  = ytavrinning 
ΔUs  = ackumulation av fukt i avfallsmaterialet 
ET  = evapotranspiration 
ΔUw  = grundvatteninträngning 
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Mängden lakvatten som bildas per år i ett svenskt avfallsupplag kan också grovt uppskattas 
med en tredjedel av nederbörden (Kylefors, 1997). 
 
Mängden bildat lakvatten kan ha stor betydelse för hur stor risken för spridning av 
föroreningar från deponin till omgivningen är. Det finns ett antal naturliga mekanismer som 
påverkar effekten av spridningen. Lakvattenbildningen kan kortsiktligt förhindras men på 
längre sikt kommer en viss utlakning alltid att förekomma (Strömberg, 1995).  
 
 
2.2 Lakvattnets sammansättning 
 
Lakvattnets sammansättning, vad gäller föroreningsslag och halter, varierar bland annat med 
karaktären av det deponerade avfallet, graden av utspädning samt upplagets ålder 
(Naturvårdsverket, 1993). Även de kemiska, fysikaliska och biologiska processer som 
försiggår i upplaget påverkar dess sammansättning (Kylefors, 1997). Komponenter som är av 
stor vikt med avseende på behandling och föroreningsgrad är syreförbrukande substans, 
tungmetaller, övriga oorganiska föreningar samt relativt stabila organiska ämnen. 
Deponering är den vanligaste kvittblivningsmetoden för fast avfall även om förbränning av 
bla hushållsavfall innan deponering har ökat under senare år. Genom att förbränna avfallet 
kan energi utvinnas och organiska ämnen delvis destrueras. Däremot koncentreras 
tungmetaller och återfinns i aska och slagg (Strömberg, 1995). 
 
 
2.2.1 Syreförbrukande substans 
 
Syreförbrukande substans utgörs av lösta kolföreningar, tex fettsyror, som bildas vid 
sönderdelning av organiskt material. Dessa ämnen ger upphov till syrebrist i sjöar och andra 
vattendrag. Den syreförbrukande substansen mäts i kemisk syreförbrukande substans, COD 
[mg/l], samt i biologisk syreförbrukande substans, BOD [mg/l]. COD inkluderar både de 
lättnedbrytbara och de mera svårnedbrytbara organiska ämnena medan BOD endast 
inkluderar den lättnedbrytbara organiska substansen. Kvoten BOD/COD anger graden av 
nedbrytbarhet för det organiska innehållet i ett lakvatten. Ju större kvoten är desto högre är 
innehållet av lättnedbrytbara substanser. Denna kvot är oftast relativt låg för de flesta 
lakvatten då de lättnedbrytbara ämnena bryts ned redan inne i deponin (Ehrig, 1989). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedan visas hur BOD/COD kvoten ändras med tiden: 
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Figur 2.1. Diagram över hur kvoten BOD/COD förändras med tiden (Kylefors, 1997). 
 
I framtiden kommer troligen även specifika organiska föreningar i lakvatten att analyseras 
(Wennberg och Öman, 1997). 
 
 
2.2.2 Tungmetaller 
 
Till tungmetaller räknas metaller med en atomvikt större än natriums, dvs 23 Dalton och en 
densitet större än 5 g/cm3. Exempel på dessa är bly, kadmium och koppar. Tungmetaller är 
icke biologiskt nedbrytbara och ett flertal är toxiska, bioackumulerbara och kan orsaka 
reproduktionsstörningar. I vattenlösningar förekommer tungmetallerna vanligen som tvåvärda 
katjoner men kan även förekomma i andra former. De viktigaste faktorerna för tung- 
metallernas vattenlöslighet är den omgivande miljöns pH och redoxnivå (Strömberg, 1995).   
 
 
2.2.3 Övriga oorganiska föreningar 
 
Lakvattnets höga salthalt är toxisk. En hög halt av ammonium kan göra dricksvatten otjänligt 
(Robinson, 1992). 
 
 
2.2.4 Organiskt material 
 
Det organiska materialet i lakvatten kan delas in i tre huvudgrupper: lågmolekylära organiska 
syror, huminaktigt kolhydratliknande organiskt material med hög molekylvikt samt 
fulvoliknande material med medelhög molekylvikt (Christensen, 1982). Dessa utgör de 
största andelarna av TOC men är inte de miljömässigt viktigaste. 
2.2.5 Organiska föreningar 
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En svårnedbrytbar organisk förening har den inneboende egenskapen att den är långlivad i 
miljön. Om ett svårnedbrytbart ämne samtidigt är toxiskt är risken för en negativ effekt stor. 
Om ämnet utöver detta är bioackumulerbart ökar risken för mer långtgående effekter, vilka 
även kan drabba människan (Wennberg och Öman, 1997). 
 
Bland de organiska föreningar som förekommer i avfall kan nämnas de persistenta organiska 
föreningarna, POP (persistent organic pollutants). Då en stor del av dessa ämnen finns lagrade 
i avfallsupplag innehåller även lakvattnet dessa. Definitionen på POP är: organiska ämnen 
som är stabila mot kemisk, fysikalisk och biologisk nedbrytning och som samtidigt är toxiska 
och/eller bioackumulerbara. Vanliga exempel på dessa är flamskyddsmedel (bromerade och 
klorerade), mjukgörare (ftalater) och stabilisatorer (organiska metallföreningar). De 
persistenta organiska föreningarna utgör ett av dagens viktigaste miljöproblem (Wennberg 
och Öman, 1997). 
 
Ftalater är svårlösliga men kan komplexbindas till humusämnen och blir då lättrörliga i 
marken. De har generellt en låg toxicitet och bioackumulerbarhet. Vissa ftalater är dock 
cancerogena, tex dietylhexylftalat (DEHD). Ftalater är inte persistenta och det har visat sig att 
halterna i miljön minskar relativt snabbt då belastningen upphör. 
 
En annan viktig miljöfarlig ämnesgrupp är polyaromatiska kolväten, PAH, vilka bildas vid 
ofullständig förbränning och förekommer i aska och slagg. Dessutom finns PAH i 
impregneringsmedel, såsom kreosot. De är måttligt bioackumulerbara, har en låg rörlighet i 
marken och är mycket svårnedbrytbara (Strömberg, 1995). 
 
Hur stor andel av det organiska materialet som är högmolekylärt beror bland annat av hur 
gammalt lakvattnet är - ju äldre det är desto större är andelen högmolekylära föreningar 
möjligen på grund av att en naturlig aggregering sker (Slater et al., 1985). Ett ungt lakvatten 
innehåller en hög koncentration av fettsyror medan ett äldre har ett högt innehåll av 
humusliknande substanser. 
 
Vissa organiska ämnen är flyktiga och avgår i gasform och kan därmed orsaka 
luftföroreningar vid deponiområdet (Young and Parker, 1983).  
 
 
2.2.6 Omvandlingsfaser 
  
Lakvattnets sammansättning förändras då de biologiska, kemiska och fysikaliska processerna 
fortgår i avfallsupplaget. Processerna kan idealiserat delas in i fem på varandra följande faser: 
initial fas, syre- och nitratreducerande fas, sur anaerob fas, metanbildande anaerob fas samt en 
humusbildande fas (Öman, 1991). Indelningen grundar sig på den mikrobiella nedbrytningen 
av det organiska materialet i upplaget. Den initiala fasen pågår tills dess att den biologiska 
nedbrytningen startar och lakvattnets sammansättning under denna fas beror således helt på 
avfallets karaktär. Under den syre- och nitratreducerande fasen bryts organiska ämnen ned till 
bland annat koldioxid och vatten med hjälp av syre och nitrat som oxidationsmedel. När syre 
och nitrat har förbrukats påbörjas den sura anaeroba fasen då organiskt material bryts ned 
anaerobt till flyktiga fettsyror.  
Det sura lakvattnet under denna fas lakar ut mycket metaller och metalljonkoncentrationen 
stiger därmed kraftigt. Det mesta av det organiska materialet utgörs av lättnedbrytbara 
flyktiga fettsyrorna. Så småningom inställer sig den anaeroba metanbildande fasen och metan 
bildas. Då de flyktiga fettsyrorna förbrukas stiger pH till något basiskt och därmed sjunker 
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metalljonkoncentrationen i lakvattnet. Mängden organiskt material minskar under denna fas 
men består nu till största delen av högmolekylära, svårnedbrytbara ämnen. Till sist inträder 
den humusbildande fasen då svårnedbrytbara organiska föreningar huvudsakligen återstår.     
  
Omvandlingsfaserna utvecklas i alla deponier men tiden för de olika faserna varierar för olika 
upplag. Olika delar i en deponi kan befinna sig i skilda faser vid samma  tidpunkt beroende på 
hur gammalt avfallet är.  
 
 
2.3 Olika behandlingsmetoder för lakvatten 
 
Det finns ett antal olika behandlingsmetoder för lakvatten varav de vanligast förekommande 
är biologisk rening, kemisk fällning, filtrering samt behandling i naturliga system. Andra 
tekniker har dock börjat tillämpas såsom omvänd osmos, elektrodialys och avdunstning i 
evaporator. Den metod som kommer att beskrivas utförligare här är filtrering.  
 
 
2.3.1 Filtrering  
 
Filtrering kan antingen ske genom marklager (markfiltrering), exempelvis genom sandfilter 
och  torvfilter, eller med konstgjorda filter. Genom att filtrera lakvattnet erhålls en mekanisk 
avskiljning av partiklar och organiskt material. Dessutom sker i viss mån även adsorption av 
metaller och organiska föreningar (Lundberg och Norén, 1997).   
 
Vid markfiltrering är markpartiklarnas adsorberande förmåga samt ämnenas benägenhet att 
stanna kvar av stor betydelse. Adsorptionen av metaller påverkas av partiklarnas specifika yta 
samt ytans laddning och elektrostatiska egenskaper (Lundberg och Norén, 1997). Sorptionen 
av organiska ämnen styrs främst av markens hydrofoba karaktär, dvs mängd organiskt kol 
(Öman, 1998).  
 
Erfarenheter från tidigare utförda filtreringar visar att den rening som sker vid filtrering inte 
är tillräcklig för rening av lakvatten. Däremot kan filtrering vara ett bra komplement till 
någon annan reningsmetod (Naturvårdsverket, 1993). Ultrafiltrering är lämplig som 
förbehandling av lakvatten med ett högt innehåll av högmolekylärt material (Slater et al., 
1985).    
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Fraktionering av lakvatten från avfallsupplag 
 
 
 
1 Bakgrund 
 
För att kunna bedöma lakvattnets påverkan på miljön måste en karakterisering av lakvattnet 
göras. Det finns dock inte några fastställda allmänna metoder för karakterisering av lakvatten 
och dess giftighet. Föreliggande projekt om fraktionering efter partikelstorlek utgör en del av 
ett större treårigt projekt på IVL som syftar till att utveckla en generell metod för 
karakterisering av lakvatten från avfallsupplag (Öman och Wennberg, 1997). Resultaten från 
karakteriseringen kan förväntas ge värdefull kunskap om bland annat valet av 
efterbehandlings metoder av lakvattnet.  
 
I projektet har lakvattenprover från olika avfallsupplag tagits. Provtagningen har skett så nära 
avfallet som möjligt för att minimera yttre faktorers påverkan på proverna. Dessa prover har 
sedan analyserats och det har visat sig att samtliga lakvatten har passerat den sura anaeroba 
fasen och kommit in i den metanbildande fasen.     
 
I avfallsupplag som innehåller organiskt material pågår biologiska, fysikaliska och kemiska 
processer. Organiska föreningars öde i ett avfallsupplag kan förenklat beskrivas med en 
konceptuell modell vilken visar att sorption, evaporation, dissociation och transformation är 
viktiga processer (Öman, 1995).  
 
 
1.1 Syfte 
 
Delprojektet om fraktionering syftar till att bestämma storleken på partiklar och kolloider i 
lakvattnet samt att korrelera organiskt material, metaller och toxicitet till olika fraktioner. 
 
 
2 Tidigare utförda försök på fraktionering 
 
Welander och Henrysson (1995) har tidigare filtrerat obehandlat lakvatten från ett kommunalt 
upplag som befann sig i metanfasen. Vattnet fick passera genom fem olika filter: ett GFA 
(glasfiber) filter (1,2 μm), membranfilter (0,45 μm), ultrafilter Amicon YM10, YM1 och 
YC05 med följande cut-off 10 000, 1000 respektive 500 Dalton. Nytt vatten användes för 
varje filtreringssteg. Filtreringen utfördes vid ett tryck av 300-400 kPa i Amiconceller. De 
olika fraktionerna analyserades sedan med avseende på COD. 
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Tabell 2.1. Resultat från analys av COD för de olika filtraten (Welander och Henrysson, 
1995). 
 
Lakvatten   COD [mg/l] 
GFA filtrat, 1,2 μm 1356 
Membranfiltrat, 0,45 μm  1298 
Ultrafiltrat, 10 000 Da 1080 
Ultrafiltrat, 1000 Da 689 
Ultrafiltrat, 500 Da 583 
 
Resultaten visar att denna filterserie fraktionerar upp det organiska materialet. Den största 
avskiljnigen sker vid filtrering med 1000 Da filtret.  
 
Slater et al. (1985) filtrerade i ett försök lakvatten som härstammade från industriavfall. Vid 
filtreringen användes fyra olika Amiconfilter med cut-off på 10 000, 5000, 1000 respektive 
500 Dalton. Liksom i föregående försök användes även här ett nytt lakvattenprov vid varje 
filtreringssteg. Filteringarna utfördes även här i en Amiconcell under ett tryck av 240 kPa för 
de två förstnämnda filterna och 380 kPa för de två sista. Permeatprover togs efter ett par 
minuter för att minimera effekter vid uppstarten men innan koncentrationspolarisation eller 
igensättning av filtret inträffat. Analyser av TOC och COD utfördes på de olika filtraten. 
 
Tabell 2.2. Resultat från analys av TOC för de olika filtraten (Slater et al., 1985). 
     
Molekylvikt, MW [Da] TOC [mg/l] 
> 10 000 634 
1000 < MW < 10 000 1774 
500 < MW < 1000 507 
< 500 9630 
 
Som ses av resultaten utgörs det mesta av det organiska materialet av lågmolekylära 
substanser med en molekylvikt mindre än 500 Dalton. Detta antas bero på att ett relativt ungt 
vatten har använts i försöken. Om ett äldre lakvatten analyseras kan man förvänta sig att finna 
en större andel organiskt material med en molekylvikt över 10 000 Dalton eftersom 
molekylvikten ökar med tiden (Slater et al., 1985). Fraktionen med en molekylvikt mindre än 
500 Dalton bestod till största delen av aromater och alkoholer men även fenoler, aminer och 
klorerade organiska föreningar återfanns. Fraktionerna med högre molekylvikter bestod 
huvudsakligen av humusliknande substanser från den naturliga aggregeringen. Enligt detta 
försök är en filterserie mellan 500-10 000 MW relevant då ett ungt lakvatten analyseras. Är 
det ett äldre lakvatten som ska undersökas med hjälp av filtrering borde även filter med större 
porstorlekar användas.   
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I ett försök utfört av Lundberg och Norén (1997) filtrerades lakvatten från Högbytorps 
avfallsupplag. Upplaget utgörs  huvudsakligen av bygg-, industri- och hushållsavfall och 
befinner sig förmodligen till största delen i den humusbildande fasen. De porstorlekar som 
användes vid filtreringen var 8,  1,2,  0,45 samt 0,2 μm. Ett prov för analys togs från varje 
filtrat och resterande mängd filtrerades här i nästkommande filtreringssteg. Följande analyser 
gjordes på de olika fraktionerna: pH, konduktivitet, mängd suspenderande ämnen, TOC samt 
ett antal metaller. Resultaten visar att värdet på TOC förblev konstant genom hela 
filtreringen. 
 
Tabell 2.3. Resultat från analys av TOC för de olika filtraten (Lundberg och Norén, 1997). 
 
Lakvatten  TOC [mg/l] 
Ofiltrerat  370 
Filter 8 μm  370 
Filter 1,2 μm  370 
Filter 0,45 μm 380 
Filter 0,2  μm 370 
 
Den slutsats som kan dras utifrån dessa resultat är att det krävs att lakvattnet filtreras genom 
ultrafilter med porstorlekar mindre än 0,2 μm för att kunna fraktionera upp det organiska 
materialet.  
 
 
2.1 Slutsatser från tidigare studier 
 
Ur ovanstående försök av Welander och Henrysson (1995) visade det sig att om en filterserie 
mellan 1,2 μm och 500 Da används sker en fraktionering av det organiska materialet. Enligt 
Slater et al. (1985) är en filterserie mellan 1000 och 500 Da relevant då ett ungt lakvatten 
analyseras. Om det är ett äldre vatten som ska analyseras bör även filter med större porstorlek 
än 1000 Da användas. Den enda slutsats som kunde dras från Lundbergs och Noréns försök 
(1997) var att ultrafilter med porstorlekar mindre än 0,2 μm måste användas för att 
fraktionering av det organiska materialet ska vara möjlig. Eftersom organiskt material med en 
molekylvikt mindre än ungefär 600 Dalton kan bioackumuleras i organismer (Niimi and 
Oliver, 1988) är det viktigt att en filtrering med relativt låg MW utförs. 
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3 Förstudie 
 
En förstudie gjordes vilken syftade till att utvärdera vilka filter som var relevanta att använda 
vid fraktioneringen.  
 
3.1 Material 
 
3.1.1 Lakvatten  
   
Lakvattnet som fraktionerades i förstudien kom från Högbytorps avfallsupplag. Detta vatten 
befinner sig förmodligen till största delen i metan- eller i den humusbildande fasen (Öman 
och Wennberg, 1997). Eftersom lakvattnet befinner sig i någon av dessa två faser kan 
eventuellt innehållet av organiskt material med en molekylvikt över 10 000 Dalton förväntas 
vara stort. 
 
 
3.1.2 Filter  
 
Utifrån slutsatserna från litteraturgenomgången beslöts att följande filterserie skulle användas 
i förstudien av fraktioneringen: 1,2 μm, 0,45 μm, 100 000, 10 000 och 1000 Da. Följande 
typer av filter användes:  
 
Tabell 3.1. Porstorlek, typ av filter samt filternas beståndsdelar. 
 
Porstorlek   Typ av filter Beståndsdelar 
1,2 μm Whatman mikrofibrer av borosilikat 
0,45 μm Millipore cellulosaestrar (acetat och nitrat) 
100 000 Da  Amicon polysulfoner 
10 000 Da Amicon polysulfoner 
1000 Da Amicon polysuloner 
 
Amiconfilterna kan lagras under en begränsad tid, upp till en vecka, i 10 % alkohol och 
rengöras i 0,1 M NaOH (natriumhydroxid). 
 
Filtreringen planerades att utföras i serie. Det största filtret valdes för att avlägsna större 
partiklar och minska risken för igensättning. Filtret med porstorleken 0,45 μm valdes då det 
utgör avskiljningsgraden vid DOC analys (dissolved organic compounds).  
 
 



 15

3.2 Metod 
 
3.2.1 Provtagning 
 
Provtagningen utfördes i lakvattenbrunnen på Högbytorps avfallsupplag. Vattnet var 
gulbrunt, luktade illa och skummade mycket. 
 
De glasflaskor som användes vid provtagningen hade först diskats i maskin och sköljts med 
avjoniserat vatten. Efter det lindades de in i folie och hettades upp i grafitugn till en 
temperatur av 400 °C i åtta timmar. Runt provtagningsflaskans hals, vilken var 30 mm i 
diameter, bands ett snöre som var inlindat i teflontejp så att flaskan kunde sänkas ned i 
lakvattenbrunnen. Varje provflaska sköljdes sedan ur med lakvatten innan de toppfylldes, 
korkades igen och förslöts med teflontejp. Vid provtagningen användes inte några handskar 
då det är innehållet av organiska ämnen som ska analyseras. (Om man däremot i första hand 
är intresserad av metallinnehållet bör handskar användas.) På det färska lakvattnet mättes 
konduktivitet och temperatur i fält medan pH och COD mättes på laboratoriet. Flaskorna 
förvarades upp och nedvända i ett mörkt kylrum före analys.  
 
 
3.2.2 Fraktionering 
 
Filtrering med 1,2 respektive 0,45 μm filterna utfördes i Büchnertratt och de övriga 
filtreringarna i Amiconceller. Två olika celler, med volymer på 180 respektive 350 ml, 
användes då Amiconfilterna hade olika diameter. Ett tryck på 350 kPa tillämpades vid 
filtrering med cellerna. Lakvattnet tillfördes innan filtreringen genom att locket till cellen 
avlägsnades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1. Uppställning av apparatur. 
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Vid filtrering med 1,2 respektive 0,45 μm filterna byttes filter efter att 400 ml filtrat erhållits 
eftersom filterna började sätta igen vid denna tidpunkt. Buchnertratten rengjordes vid varje 
filterbyte då partiklar fastnat på dess väggar.  
 
Vid filtrering med Amiconfilterna fick dessa först ligga i destillerat vatten med membransidan 
nedåt i en timme för att laka ut filtrets innehåll av konserveringsmedel. Vattnet byttes tre 
gånger under denna tidsperiod. Efter det filtrerades 30 ml avjoniserat vatten genom filtret 
innan cellen fylldes med lakvatten. De första 20 ml filtrat som erhölls slängdes då de kunde 
ha innehållit en betydande mängd avjoniserat vatten. Rengöring av filtret skedde efter att 300 
ml lakvatten hade filtrerats igenom. Då hade filtret börjat sätta igen.   
 
 
3.2.3 Analys av filtraten 
 
Filtraten analyserades med avseende på BOD, COD, TOC samt konduktivitet och pH. COD 
analyserades under försökets gång medan prov lämnades in till IVLs laboratorium för analys 
av TOC och BOD. De prover som skulle analyseras på innehållet av BOD frystes in direkt 
efter filtreringen för att inte något lättnedbrytbart organiskt material skulle brytas ned innan 
analysen utfördes. Konduktivitet och pH utgör kontrollparametrar och mättes under försökets 
gång med konduktivitetsmätare respektive pH-elektrod.   
 
 
3.2.3.1 BOD, COD och TOC 
 
BOD och COD analyserades för att mängden lättnedbrytbart organiskt material skulle 
uppskattas, vilket ges av kvoten BOD/COD. BOD analyserades enligt svensk standard  
SS 028143-2 och COD med kyvett-test LCK 114/814. TOC analyserades för att det totala 
innehållet av kol skulle bestämmas. Även om en del av det lättnedbrytbara organiska 
materialet har oxiderats är det totala innehållet av TOC detsamma. TOC analyserades enligt 
en modifierad version av svensk standard, SS 028199, Astro 2001. Nedan redovisas 
noggrannheten för dessa analyser. 
 
Tabell.3.2.  Noggrannheten för analys av BOD, COD och TOC. 
 
Analys Noggrannhet [%] 
BOD ± 6 
COD ± 2 
TOC ± 3 
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Vid en jämförelse med Welander och Henryssons (1995) studie ses att en liknande 
miskningstrend av COD-värdena i och med filtreringen sker i båda fallen. 
 
 
3.5 Slutsats 
 
En av de slutsatser som kan dras ur ovanstående resultat är att det krävs att ultrafilter på 1000 
Da eller lägre används för att det ska vara möjligt att fraktionera upp det organiska materialet 
i lakvatten. Det visar sig också att filterserien inte behöver vara lika omfattande i 
huvudstudien som i förstudien då i stort sett samma värden på BOD, erhålls för tre 
filtreringar, dvs de på 0,45 μm samt 100 000 och 10 000 Da och då samma värden på COD 
och TOC erhålls för de fyra första filtreringarna, dvs 1,2 och 0,45 μm samt 100 000 och 10 
000 Da. 
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4 Huvudstudie 
  
4.1 Material  
 
4.1.1 Filter 
 
Filtrering med 100 000 och 10 000 Da filter uteslöts ur huvudstudien då dessa inte tillförde 
något medan ett filter med porstorleken 500 Da tillfördes då en stor del av det organiska 
materialet fanns kvar efter filtrering med 1000 Da filtret. Filterserien i detta delmoment kom 
då att omfatta filter med följande porstorlekar: 
 
1,2 μm 
0,45 μm 
1000 Da 
500 Da  
 
 
4.2 Metod 
 
4.2.1 Provtagning 
 
Provtagningen skedde även denna gång i lakvattenbrunnen på Högbytorps avfallsupplag. 
Brunnen var dock inte helt fylld så mot slutet försvårades provtagningen av att provflaskan 
slog i botten. Provtagningen utfördes på samma sätt som tidigare provtagning med enda 
skillnaden att det lakvatten som nu togs upp först blandades i ett stort kärl så att ett homogent 
prov skulle erhållas då skillnader i olika delar av brunnen eventuellt kan förekomma. 
 
Två olika slags flaskor användes vid provtagningen: glasflaskor användes till de prov som 
skulle analyseras på organiska ämnen och plastflaskor till de prov som skulle analyseras med 
avseende på metaller. Plastflaskorna som användes för prov till metallanalys var syradiskade 
enligt svensk standard (bilaga 1). Handskar användes för provtagning för metallanalyser. 
 
Hälften av vattnet frystes in direkt för att filtreras vid ett senare tillfälle med avsikten att 
undersöka om frysning påverkar lakvattnets egenskaper.  
 
 
4.2.2 Fraktionering 
 
Fraktioneringen utfördes på samma sätt som i förstudien med enda skillnaderna att prov från 
olika provflaskor blandades ytterligare en gång innan filtreringen samt att endast en av 
Amiconcellerna, den med en volym på 350 ml, användes då filtrering med denna cell gick 
fortare än med den mindre cellen. 
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4.2.3 Analys av filtraten 
 
BOD, COD, TOC, pH och konduktivitet mättes både på filtraten från det färska vattnet samt 
det som varit fryst. På det färska vattnet mättes även mängd suspenderat material vid olika 
tidpunkter samt halten av vissa metaller och Microtox® före och efter filtrering. 
 
 
4.2.3.1 Suspenderat material 
 
Halten suspenderat material mättes på färskt lakvatten direkt efter provtagningen samt var 
sjunde dag under fyra veckor för att undersöka hur länge lakvattnet kan anses vara färskt.  
Suspenderat material är en viktig parameter eftersom det kan vara bärare av potentiellt 
bioackumulerbara substanser (Öman et al., 1998). Suspensionen analyserades enligt den 
standardiserade metoden SS 028112-3.  
 
 
4.2.3.2 Metaller 
 
För att avgöra om metaller kan avskiljas genom filtrering analyserades vissa metaller dels på 
färskt ofiltrerat lakvatten och dels på vatten som filtrerats genom ett 0,45 μm filter. En 
uppslutning gjordes på proverna genom att de behandlades med koncentrerad salpetersyra 
(HNO3 suprapur) i mikrovågsugn. Uppslutning görs för att frigöra den del av metallfraktionen 
som bedöms vara biologiskt tillgänglig från det organiska materialet. All utrustning som 
användes var syradiskad enligt svensk standard för att metaller som kan ha adsorberats i 
materialet skulle vara avlägsnade (bilaga 1). Följande metaller som representerar olika 
egenskaper analyserades: bly (Pb), krom (Cr), koppar (Cu) och natrium (Na). De olika 
egenskaperna ligger i att bly binds till humusämnen samt är pH-beroende, även koppar är pH-
beroende medan krom är redoxberoende och natrium är ett salt. Krom och koppar är 
essentiella metaller, dvs de är nödvändiga för organismerna i låga koncentrationer men  
giftiga i höga koncentrationer (Öman et. al., 1998). Bly är däremot en icke-essentiell metall 
(Strömberg, 1995). Salt i höga koncentrationer är toxiskt för vissa organismer.  
Bly, koppar och krom analyserades enligt svensk standard SS 028184 och natrium enligt SS 
028160-2. Nedan redovisas noggrannheten för metallanalyserna samt deras detektionsgränser. 
 
Tabell 4.1. Noggrannhet samt detektionsgräns för Pb, Cr, Cu och Na. 
 
Metall Noggrannhet [%] Detektionsgräns [μg/l] 
Pb  ± 6 0,2 
Cr ± 5 0,3 
Cu ± 5 0,2 
Na ± 2 5 
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4.2.3.3 Microtox® 
 
För att bestämma miljöfarligheten hos ett lakvatten är det viktigt att känna till toxiciteten för 
de olika ämnena som återfinns i lakvattnet. Med toxicitet menas ett ämnes eller blandningar 
av ämnens giftighet för organismer (Öman et al., 1998). Microtoxtest är ett bakteriellt 
bioluminiscenstest som ofta används som screenmetod för akut akvatisk toxicitet. Den 
ljusalstrande processen, vilken är kopplad till cellens energiomvandling, störs av toxiska 
ämnen i testmediet. Bakterier exponeras för prov av fyra olika koncentrationer under 5 och 15 
minuter. Ur dos-effektsambandet beräknas EC20 och EC50, dvs de effektnivåer som motsvarar 
20 respektive 50 % minskning av ljusintensiteten. För att bedöma toxiciteten med Microtox® 
används följande skala (Svensson, 1993): 
 
Tabell 4.2. Gradering av toxicitet mot Microtox®. 
 
EC50-värde (volym%) Toxicitet 
 < 45   Medel-högtoxiska 
 > 45 Lågtoxiska 
 >> 100 Icketoxiska, ingen dosberoende effekt 
 
EC50-värdena är angivna som volym% inblandat lakvatten, dvs 100 % innebär endast 
lakvatten och 50 % betyder att lakvattnet är spätt till hälften.  
 
Microtox® analyserades på färskt ofiltrerat lakvatten samt på vatten som filtrerats genom ett 
0,45 μm filter för att undersöka om filtrering påverkar lakvattnets toxicitet. 
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Vad gäller metallerna så sker en minskning av bly till drygt en tredjedel av den ursprungliga 
mängden vid filtrering med ett 0,45 μm filter. Den relativa standardavvikelsen är dock hög för 
bly då den ligger på 29,3 % för det ofiltrerade provet och 62,4 % för det filtrerade provet 
(bilaga 3, tabell 4). Det är svårt att analysera halten bly dels för att det finns mycket 
blyförorening i luften dels för att en relativt låg asktemperatur måste tillämpas i grafitugnen. 
Temperaturen för bly ligger runt 600 °C medan den ligger runt 800-900 och 1000 °C för krom 
respektive koppar. Den relativa standardavvikelsen för bly har bestämts av IVLs laboratorium 
och det visade sig att vid en blyhalt på 20 μg/l är relativa standardavvikelsen 8,6 % och vid en 
blyhalt på 0,2 μg/l, dvs detektionsgränsen, är den relativa standardavvikelsen 31 %. Vid den 
första analysen av bly för det filtrerade provet var halten lägre än detektionsgränsen vilket 
bidrog till den höga standardavvikelsen. Med andra ord föreligger det inte någon signifikant 
skillnad mellan det ofiltrerade och filtrerade provet med avseende på koncentrationen av bly 
utan endast en indikation på en minskning. För krom sker en liten minskning och den relativa 
standardavvikelsen är mindre än 20 % (bilaga3, tabell 4). Vad gäller krom så har tidigare 
studier visat att det kan vara svårt att lösa ut krom ur sediment. Det är möjligt att 
uppslutningen av krom förenklas om en starkare syra än HNO3 används, tex perklorsyra. 
IVLs laboratorium har även bestämt den relativa standardavvikelsen för krom vilken ligger på 
5,2 % vid en kromhalt på 3,7 μg/l. Mängden koppar minskar till en femtedel vid filtrering. 
Koppar är både lätt att lösa ut och lätt att analysera. Samma värde erhölls för 
dubbelanalyserna av halten koppar i det ofiltrerade provet och endast en liten skillnad i halt 
erhölls vid dubbelanalysen för det filtrerade provet. Det går inte att dra några slutsatser utifrån 
halten Na för de olika filtraten då en enorm spädningsfaktor föreligger vid analysen.  
 
Ett försök gjordes även att filtrera lakvattnet genom ett 500 Da filter och därefter analysera 
metallhalten. Amiconcellen som användes för detta kunde dock inte syradiskas innan då 
materialet i cellen utgörs av vissa ämnen, bland annat nylon, som inte tål syra (personlig 
kommunikation med Leif Chang, Amicon). Cellen diskades därför med diskmedel istället och 
sköljdes sedan med avjoniserat vatten. Resultatet visade att halten bly och koppar ökade till 
1,1 μg/l respektive 23 μg/l och att mängden krom och natrium minskade till 0,5 μg/l 
respektive 830 mg/l. Förmodligen innehöll utrustningen bly och koppar då dessa halter ökar. 
Alternativt så kan provet ha förorenats med bly från luften vid analys. Halten krom minskar 
däremot med en faktor 100. 
 
Vid en jämförelse av resultaten mellan förstudien och huvudstudien ses att samma trend 
föreligger vid filtreringen för BOD, COD, TOC, pH och konduktivitet för de båda studierna, 
dvs en minskning av BOD, COD och TOC sker medan pH och konduktivitet är relativt 
konstanta. Vad gäller tidigare utförda studier av fraktionering så ses att samma 
minskningstrend av COD-värdena i och med filtrering erhålls i Welander och Henryssons 
(1995) studie som i dessa två studier. 
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4.4.1 Felkällor  
 
De felkällor som kan ha påverkat resultaten är bland annat att flyktiga organiska ämnen har 
försvunnit, dels vid provtagningen men även vid förvaringen och fraktioneringen. Andra 
felkällor är att vattnets egenskaper ändras då det får stå ett tag. Av mängden suspenderat 
material sker nästan en fördubbling under sju dagar. Vad gäller filtrena så kan dessa ha satt 
igen något efter att fraktioneringen pågått ett tag vilket medför att  porerna blir förhållandevis 
mindre. Det motsatta skulle även kunnat ha inträffat, dvs att större föreningar än vad som 
avsetts gått igenom filtret, pga att filtret slitits. Oanvända filter innehåller konserveringmedel 
och om dessa inte rengjorts tillräckligt innan filtreringen kan detta ha bidragit till en ökad 
mäng kolföreningar. Ytterligare en felkälla vad gäller filterna utgörs av att 500 Da filtret är 
känsligt för höga pH och inte bör användas vid pH högre än 8 men vid filtrering med detta 
filter låg pH på drygt 8. För de olika analyserna kan också felkällor påverkat resultaten. 
Exempelvis vid spädning av proven för COD-analys samt vid kalibrering av pH-elektroden. 
 
Det bör tilläggas att andra faktorer än molekylvikt har betydelse vid fraktioneringen. 
Exempelvis kan molekylstorlek utgöra en viktig faktor då sambandet mellan vikt och storlek 
inte är konstant. 
 
 
4.5 Slutsats 
 
Utifrån resultaten från studierna kan slutsatsen dras att det går att fraktionera det organiska 
materialet i lakvatten med filtrering men att det krävs att filter med en porstorlek på 1000 Da 
eller mindre används. En stor del av det lättnedbrytbara organiska materialet kan dock 
avskiljas med ett 1,2 μm filter. Vidare visade studien att frysning inte påverkar lakvattnet 
nämnvärt vad gäller organiskt material. Resultatet från analys av mängden suspenderat 
material visade att ett lakvatten påverkas i hög grad av att stå i kyl. Mängden suspenderat 
material ökar då markant. Vad gäller metaller så är det är möjligt att avskilja en viss mängd 
bly, krom och koppar genom filtrering med ett 0,45 μm filter men fler försök krävs för att 
bestämma i hur stor utsträckning. Slutligen så visade Microtoxtesten att det i detta fall inte går 
att minska toxiciteten hos vattnet med hjälp av filtrering genom ett 0,45 μm filter.  
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Multivariat modellering 
 
 
1 Bakgrund 
 
Organiska föreningar i avfallsupplag kan spridas till omgivningen antingen via lakvattnet 
eller med deponigasen. Emissionernas omfattning är beroende av biotiska och abiotiska 
processer i upplaget. 
 
Som tidigare nämnts beror de organiska ämnenas öde i ett avfallsupplag av ett antal processer 
som sker i upplaget varav de viktigaste antas vara sorption, evaporation, dissociering och 
transformation (Öman, 1995). Dessa processer kan uttryckas i termer av bland annat log Kow, 
Henrys lag konstant, pKa, hydrolyserbarhet samt biologisk nedbrytbarhet under aneroba 
förhållanden.  
 
Multivariat analys (MVA) är en statistisk metod lämplig för hantering av stora datamängder. 
Med traditionell statistik är det svårt att få ut all information ur stora datamängder med många 
variabler. Med MVA kan den intressanta informationen extraheras. Metoden innebär att stora 
mängder numeriska data i tabellform kan komprimeras och presenteras i grafisk form.  
 
I föreliggande examensarbete ingick en MVA där emissioner av specifika organiska 
föreningar jämfördes med föreningarnas inneboende egenskaper samt avfallsupplagens 
karaktär.  
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med den multivariata modelleringen är att bedöma om de framtagna parametrarna 
räcker för att förutsäga emissionerna i lakvattnet med hjälp av MVA. 
 
 
2 Konceptuell modell 
 
Den konceptuella modellen för ett avfallsupplag ser ut enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1. Konceptuell modell av ett avfallsupplag. 
 
 

ingående parametrar(x) tillståndsparametrar(x)
ämnesparametrar(x) 

utgående Y-parametrar 
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Parametrarna i den konceptuella modellen utgörs av:  
  
• ingående parametrar såsom ytvatten, grundvatten, nederbörd, väderleksförhållanden samt 
avfall; 
• tillståndsparametrar vilka bland annat utgörs av COD, BOD, TOC och metallinnehåll i 
upplaget;  
• ämnesparametrar dvs de organiska föreningarnas egenskaper;  
• utgående Y-parametrar som här representeras av koncentrationen av de organiska ämnena i 
lakvattnet. 
 
De ingående parametrarnas olika egenskaper medför i sin tur olika stor påverkan. Exempelvis 
så spelar både mängden avfall samt typ av avfall som deponerats roll för vilka 
koncentrationer av organiska ämnen som kommer att tillföras lakvattnet. 
 
Det matematiska sambandet för den konceptuella modellen beskrivs av: 
  
Y = ƒ[ingående parametrar(x) + tillståndsparametrar(x) + ämnesparametrar(x)] 
 
Den utgående Y-parametern, dvs koncentrationen i lakvattnet, beror av de ingående 
parametrarna och deras kinetik varav det sistnämnda inte är känt i detta sammanhang. 
Exempelvis är nederbördens uppehållstid i avfallsupplaget samt skillnader i påverkan från 
avfallet på grund av dess ålder okänt. 
 
Då tillståndsparametrarna i avfallsupplaget är beroende  av de ingående parametrarna 
förenklas den konceptuella modellen till:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2. Förenklad konceptuell modell av ett avfallsupplag. 
 
 
Eftersom tillståndsparametrarna gäller vid en viss tidpunkt erhålls följande ekvation: 
 
Y(t) = ƒ[tillståndsparametrar(t)+ämnesparametrar]   
 
Den konceptuella modellen kommer att generera följande data-matriskonfiguration. 
 
 

utgående Y-parametrar 
tillståndsparametrar(x)
ämnesparametrar(x) 
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3 Data-matriskonfiguration 
 
Data-matriskonfigurationen visas i figur 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1. Data-matriskonfiguration. 
 
De olika lakvattenproverna, vilka representerar de enskilda avfallsupplagen, är ordnade som 
objekt i matrisen. Varje lakvattenprov innehåller n stycken ämnen, från 1 till n. På dessa 
prover har ämnesparametrar, tillståndsparametrar samt koncentration analyserats. Det 
framtagna materialet genererar en data-matris enligt ovan. 
 
 

 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

Ämnesparametrar(x1..xm), Tillståndsparametrar(x1..xn), Lakvatten 
   B    
     ämne 1 
     ämne 2 
         - 
         - 
         - 
     ämne n 
   G 
     ämne 1  
         - 
         -
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4 Generell beskrivning 
 
Nedan följer en generell beskrivning av multivariat analys enligt Öman och Wennberg 
(1997).  
  
4.1 Principal Component Analysis (PCA) 
 
En grafisk beskrivning av metoden presenteras i figur 4.1. X-data utgörs till exempel av 
parametrar som karakteriserar lakvattnet (exempelvis pH, COD och metallkoncentration) och 
därmed får de tre parametrarna X1, X2, och X3 olika värden. Lakvattnets karaktär kan då 
beskrivas som en punkt i en tredimensionell rymd med koordinaterna X1, X2, och X3. 
 

X1

X2

X3

 
Figur 4.1. Tredimensionell rymd med koordinaterna X1, X2 och X3. 
 
Flera parametrar som karakteriserar lakvattnet bildar en punktsvärm i den tre dimensionella 
rymden. Om någon av de tre parametrarna samvarierar med varandra kommer punktsvärmens 
variation inte att vara slumpmässig utan få en viss/vissa riktningar. Den största 
variationsriktningen kan beskrivas med en vektor som anpassas med minsta kvadrat metoden 
(figur 4.2). 
 

X1

X2

X3

P1

 
Figur 4.2. En vektor anpassad till punktsvärmen 
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Därefter beräknas ytterligare en vektor, vinkelrät mot den första, som beskriver den näst 
största variationsriktningen. Vektorerna beskriver tillsammans ett plan i rymden så att 
summan av kvadraten på avståndet från punkterna till planet blir så liten som möjligt  
(figur 4.3). 
 
 

X1

X3

X2

P1

P2

P1
P2

 
Figur 4.3. Principalkomponenter som bildar ett plan i rymden. 
 
De två uträknade vektorerna (principalkomponenterna) bestämmer lutningen på ett plan i 
rymden. Resultatet är att dimensionerna reducerats från tre till två och på samma sätt kan en 
mångdimensionell rymd reduceras till två dimensioner. Genom att projicera de olika 
observationerna i planet kan variationerna sammanställas, baserat på information från 
samtliga parametrar (kallas ”score” projektion). På samma sätt kan parametrarna projiceras 
ned på planet, vilket genererar information om hur samtliga karakteriseringsparametrar 
varierat i förhållande till varandra (kallas ”loadings”).  
 
För att kunna jämföra olika storheter med olika varians så skalas samtliga variabler till 
variansen 1. På så sätt kan variabler som mäts med olika enheter jämföras. Vid modelleringen 
förutsätts att data för varje variabel är normalfördelade. Om detta kriterium inte är uppfyllt 
kan man genom en matematisk transformering av variablerna, till exempel logaritmering, 
erhålla den nödvändiga normalfördelningen. Slutligen tas ett samband fram mellan X- och Y-
data. Om modellen baseras på fler principalkomponenter och komponenter än vad som 
motiveras av variationen i data, riskerar man att bygga in brus i modellen. För att undvika 
brus är det vanligt att man korsvaliderar data. På så sätt testas de olika komponenternas 
signifikans genom att skatta komponenternas prediktionsförmåga. 
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4.2 Partial least-squares (PLS) 
 
Syftet med PLS-modellering är att finna ett samband mellan flera X- och en eller flera Y-
parametrar. Modellen kalibreras mot en uppsättning kända värden på X- och Y-data, och kan 
därefter användas till att prediktera Y då X är känt. 
Principen för PLS är att beräkna ett plan i Y-rymden, på samma sätt som för PCA, för att 
förklara den största variationen i Y (kapitel 4.1). Därefter beräknas planet i X-rymden så att 
det förklarar så stor varians i X-rymden som möjligt samtidigt som det korrelerar till planet i 
Y-rymden så bra som möjligt. För mer detaljerad information om PLS hänvisas till Geladi 
och Kowalski (1986). 
 
 
5 Litteratursammanställning av de valda parametrarna 
 
En sammanställning över koncentrationerna av de organiska föreningarna (utgående Y-
parameter), dess inneboende egenskaper (ämnesparametrar) samt avfallsupplagens karaktär 
(tillståndsparametrar) gjordes för att användas som parametrar i modellen. 
 
 
5.1 Koncentrationen av organiska ämnen i lakvattnen - utgående  
Y-parameter 
 
Analys av koncentrationen av olika organiska ämnen i lakvattnen har gjorts av svensk 
Grundämnesanalys AB, SGAB. Vissa föreningar har dock förekommit i en så låg halt att de 
inte har kunnat detekteras. För dessa sätts koncentrationen till halva detektionsgränsen (bilaga 
4) då detta antas ligga närmare verkligheten än att sätta emissionen till noll. För uppgifter 
angående provtagningsmetod av lakvattnen hänvisas till Öman och Wennberg (1997).  
 
 
5.2 Föreningarnas inneboende egenskaper - ämnesparametrar 
 
För de föreningar som ingår i lakvattenprojektet har litteraturdata sammanställts över följande 
egenskaper vilka antas kunna påverka ämnenas öde i avfallsupplaget:  
 
- fördelningskoefficienten mellan oktanol och vatten, Kow  
- Henrys lags konstant, H [Pa, m3/mol] 
- molvikt [g/mol] 
- löslighet [mg/l] 
- kokpunkt [°C]  
- syradissociationskonstanten, pKa 
- mikrobiell nedbrytbarhet  
- abiotisk hydrolys 
- deponerad mängd [ton/år] 
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5.2.1 log Kow 
 
Fördelningskoefficienten mellan oktanol och vatten, Kow, definieras som förhållandet mellan 
en kemikalies koncentration i oktanolfasen och dess koncentration i vattenfasen i ett tvåfas 
oktanol/vatten system: 
 
Kow = koncentrationen i oktanolfasen/koncentrationen i vattenfasen. 
 
och är således enhetslös. Kow är ett mått på ett ämnes hydrofobicitet. Ett hydrofobt ämne löser 
sig dåligt i vatten och sorberar till organiskt material i avfallet (Öman, 1998). Denna 
parameter mäts vanligtvis på lösningar med låg halt och Kow är en funktion av 
lösningskoncentrationen (Lyman et al., 1981). Den mäts oftast vid rumstemperatur, 20 eller 
25 °C.  
 
Under senare år har Kow blivit en nyckelparameter vid studier av organiska ämnens öde vad 
gäller miljöpåverkan. Kow är relaterad till vattenlösligheten, jord/sediment 
adsorptionskoefficienten och biokoncentrationsfaktorer för akvatiskt liv. Kemikalier med lågt 
Kow, dvs lägre än 10, anses vara relativt hydrofila; de tenderar att ha hög vattenlöslighet, liten 
jord/sediment adsorptionskoefficient och små biokoncentrationsfaktorer för akvatiskt liv. 
Tvärtemot är kemikalier med höga Kow, dvs högre än 104, väldigt hydrofoba.  
 
Det har visat sig att föreningar med ett värde på log Kow mindre eller lika med 3,4 ofta 
återfinns i stora mängder i lakvattnet (Öman, 1995). 
 
 
5.2.2 Henrys lag konstant 
 
Henrys lag konstant, H [Pa, m3/mol], är ett mått på en förenings potential att evaporera, dvs 
ämnets flyktighet. Henrys lag beskriver fördelningen av ett ämne mellan gas- och vattenfas 
vid jämvikt om koncentrationen av ämnet i vattenfasen är låg. H kan antingen bestämmas 
experimentellt eller beräknas från förhållandet mellan ångtrycket [Pa] och lösligheten i vatten 
[mol/l]. Överföringsprocessen från vatten till luft beror av de kemiska och fysikaliska 
egenskaperna  av ämnet i fråga, närvaron av andra föreningar samt de fysikaliska 
egenskaperna hos vattnet och luften (Lyman et al., 1981). Faktorer som kontrollerar 
flyktigheten är löslighet, molvikt, kemikaliens ångtryck, egenskaperna hos vatten/luft-
gränsskiktet, genom vilket kemikalien måste passera, samt påverkan från eventuellt gasflöde, 
tex deponigas. Många faktorer påverkar således flyktigheten. Även om dessa är kända så kan 
de ändras snabbt över ett brett spektra i naturliga miljön. Detta medför att det är svårt att 
bestämma de verkliga värdena på en förenings potential att evaporera i en deponi.  
 
Enligt Öman (1995) återfinns ämnen med en Henrys lag konstant större än 300 Pa m3/mol i 
deponigasen. 
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5.2.3 Löslighet i vatten 
 
Av de parametrar som påverkar ödet och transporten av organiska kemikalier i miljön så 
utgör vattenlösligheten en av de viktigare (Lyman et al., 1981). Denna parameter är kopplad 
till Kow.  
  
Lösligheten av en kemikalie i vatten definieras som den maximala mängden av kemikalien 
som kommer att lösas i rent vatten vid en viss temperatur. Två faser kommer att existera om 
den organiska kemikalien är i fast form eller en vätska; en mättad vattenlösning samt en fast 
eller flytande organfas. Inget organsikt ämne är fullständigt olösligt i vatten; alla är lösliga till 
en viss grad. Lösligheten för de vanligaste organiska kemikalierna i vatten varierar mellan 1 
och 100 000 ppm (vikt/vikt). 
 
Mycket lättlösliga kemikalier distribueras snabbt i den hydrologiska cykeln. Dessa kemikalier 
tenderar att ha en relativt låg adsorptionskoefficient för jord och sediment samt låga 
biokoncentrationsfaktorer i akvatiskt liv. De tenderar också att vara mer lättnedbrytbara av 
mikroorganismer i jord, ytvatten samt i avloppsvatten. 
 
Flera olika metoder finns för att mäta lösligheten av ett ämne i vatten men ingen av 
metoderna fungerar över hela löslighetsspektrat. För väldigt hydrofoba föreningar kan olika 
metoder ge olika värden på lösligheten. Lösligheten är en funktion av temperaturen. Många 
organiska ämnen löser sig lättare vid höga temperaturer medan andra uppför sig på motsatt 
sätt. Lösligheten av tex bensen ökar med temperaturen medan lösligheten av 1,4-diklorbensen 
minskar med temperaturen. För vissa kemikalier kan lösligheten antingen minska eller öka 
med temperaturen beroende på inom vilket temperaturintervall lösningen befinner sig. 
Närvaro av lösta salter eller mineraler i vatten medför att lösligheten minskar. Ett antal studier 
har visat att närvaro av löst organiskt material, såsom humus, däremot ökar lösligheten för 
många organiska kemikalier. Även pH påverkar lösligheten. Organiska syror kan förväntas 
lösa sig bättre med ökande pH pga av dissociation medan det motsatta gäller för organiska 
baser.           
 
 
5.2.4 Kokpunkt 
 
Kokpunkten definieras som den temperatur vid vilken ångtrycket för en vätska är lika med 
atmosfärstrycket på vätskan. Föroreningar i vätskan, såsom substanser i lösning, eller tryck 
som skiljer sig från en atmosfär ändrar kokpunkten. Kokpunkten är en av få parametrar som 
går att finna i litteraturen för nästan alla föreningar. Detta beror delvis på att kokpunkten är 
lätt att mäta. 
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5.2.5 pKa 
 
Graden av dissociering anges som det pH-värde för vilket hälften av ämnet föreligger i 
dissocierad form och hälften i den neutrala formen. Om det är möjligt bör Kow  bestämmas för 
den dissocierade föreningen vid aktuellt pH (Öman, 1998). 
 
Ka är definierad som jämviktskonstanten för följande reaktion, där HA är en svag syra: 
 
HA + H2O → H3O+ + A- 
 
En organisk syra eller bas som är i jonform kan ha helt andra egenskaper, bland annat vad 
gäller löslighet, biokoncentration, adsorption och toxicitet, än vad den motsvarande neutrala 
molekylen har (Lyman et al., 1981).  Ett dissocierat ämne är vattenlösligt och transporteras 
sannolikt snabbt genom avfallsupplaget med lakvattnet (Pehrson, 1996). 
 
Då det är svårt att avgöra vilket värde på pKa som är relevant att använda för de föreningar 
som inte dissocierar rankas istället pKa enligt följande indelning: 
 
Tabell 5.1.  Rankning av pKa .  
 
Rankning pKa  
0 < 6 
1 6-8 
2 >8 
 
 
5.2.6 Tidsaspekter angående mikrobiell nedbrytbarhet och hydrolys 
 
Betydelsen av nedbrytning och hydrolys av organiska ämnen i avfallsupplag beror av den 
hastighet med vilken de sker. Även om ett ämne teoretiskt sett är helt nedbrytbart eller 
hydrolyserbart kommer detta inte nödvändigtvis att ske inom en överskådlig framtid. För att 
överhuvudtaget kunna ange hastigheten har en tidsindelning gjorts där processerna klassas 
från snabba till obefintliga. I de fall litteraturdata spänner över vida tidsperioder måste mycket 
grova tidsindelningar göras.  
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5.2.7 Mikrobiell nedbrytbarhet 
 
Biologisk nedbrytning är en av de viktigaste faktorerna till att organiska ämnen bryts ned. 
Den slutliga mineraliseringen av organiskt material, dvs omvandlingen till oorganiskt 
material, beror till största delen av biologisk nedbrytning. Flera olika definitioner på biologisk 
nedbrytning existerar (Lyman et al., 1981): 
 
• primär biologisk nedbrytning - all biologiskt inducerad strukturell transformation av en 
förening, tex då di-klorbensen transformeras till monoklorbensen;  
 
• slutgiltig biologisk nedbrytning - den slutliga mineraliseringen, dvs när organiska föreningar 
bryts ned till oorganiskt material; 
 
• acceptabel biologisk nedbrytning - biologisk nedbrytning som medför att någon oönskad 
egenskap av ämnet försvinner, tex toxicitet. 
 
Reaktionshastigheten beror av vilken typ av biologisk nedbrytning som avses. 
Mikroorganismer är den mest signifikanta gruppen som är involverad vid biologisk 
nedbrytning. De mikroorganismer som i huvudsak är ansvariga för nedbrytningen i naturliga 
system är heterotrofa bakterier, vissa autotrofa bakterier, fungi samt ett antal protozoer. 
Definitionen på heterotrofa bakterier är att bakterierna behöver organiskt kol som energi- och 
näringskälla, autotrofa bakterier behöver däremot ljus som energikälla och koldioxid som 
näringskälla. Definitionen på protozoer är encelliga urdjur. Vilken av dessa grupper som 
dominerar i en viss miljö beror av förhållandena i miljön. Anaeroba mikroorganismer är 
antingen obligat anaeroba, dvs känsliga för syre, eller fakultativt anaeroba, dvs de kan leva 
både med och utan syre. Som grupp är de anaeroba mikroorganismerna mer känsliga för 
inhibiering än vad de aeroba är. 
 
Flera organiska ämnen som ofta återfinns i lakvatten har den egenskapen att de inhibierar 
nedbrytningen av andra föreningar. I detta arbete har den primära mikrobiella nedbrytningen 
studerats. Då syret i avfallsupplag förbrukas redan efter ett par dagar (Christensen and 
Kjeldsen, 1989) representeras nedbrytningen i första hand av anaerob nedbrytning. Studier på 
nedbrytbarhet utförda i miljöer liknande den i ett avfallsupplag har utgjort grunden för 
litteraturstudien angående nedbrytning.  
 
Graden av nedbrytbarhet delades in i följande fyra steg (Öman, 1998): 
 
Tabell 5.2. Rankning av mikrobiell nedbrytbarhet. 
 
Rankning Halveringstid Beskrivning 

0 > 10 år Persistent 
1 100 dgr-10 år Medium nedbrytbart 

2 1-100 dgr lätt-medium nedbrytbart

3 < 1 dag lätt nedbrytbart 

 
Data för mikrobiell nedbrytbarhet är väldigt osäkra och således är även denna indelning 
osäker. Många faktorer påverkar nedbrytbarheten och publicerad data kan variera mycket. 
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Dessutom är litteraturdata knapp, speciellt när det gäller anaerob nedbrytning. Det svåraste är 
dock att finna data som gäller för nedbrytning i deponier då endast ett fåtal studier har utförts 
i avfallsupplag eller liknande miljö. De flesta nedbrytningsförsök har utförts i slam eller i 
sediment. Bakteriefloran i avfallsupplag kan antas ha större likheter med slam än med 
sediment då slam deponeras på kommunala avfallsupplag (Pehrson, 1996).   
 
 
5.2.8 Hydrolys 
 
Hydrolys är en kemisk process där en organisk molekyl reagerar med vatten enligt följande: 
 
RX → ROH + X- + H+ 
 
Hydrolys är en av de viktigaste reaktionerna mellan organiska föreningar och vatten i 
akvatiska miljöer.   
 
Hydrolysdata är mer enhetliga än nedbrytningsdata. Variationer kan dock förekomma 
beroende på de experimentella förutsättningarna avseende pH, temperatur och 
reaktionsmedium (Lyman et al., 1981). Vissa ämnen hydrolyserar inte överhuvudtaget till 
föjld av sin kemiska struktur. I detta arbete beskrivs ett ämnes hydrolys med 0 eller 1 där 0 
står för att ämnet inte är hydrolyserbart medan 1 står för att det är hydrolyserbart. Ämnen med 
halveringstider på över 100 år har också klassats som icke hydrolyserbara i detta 
sammanhang. 
 
Tabell 5.3. Rankning av hydrolyserbarheten. 
 
Rankning Hydrolyserbarhet 

0 icke hydrolyserbar,  
halvereingstid >100 

1 hydrolyserbar 

 
 
5.2.9 Deponerad mängd 
 
Den deponerade mängden av ett ämne i ett avfallsupplag har en direkt koppling till hur stora 
mängder som teoretiskt kan emitteras. Visserligen är frisättningen av ämnet ur det deponerade 
materialet, till lakvattnet och deponigasen, också av stor betydelse men denna parameter är 
väldigt svår att mäta vilket medför att den emitterbara halten enbart uppskattades utifrån 
information om deponerad mängd. Ett utdrag ur Kemikalieinspektionens produktregister har 
använts där totalmängder av de organiska ämnena är angivna i ton. Med totalmängden avses 
här import/tillverkning av kemiska produkter under 1996 och detta har fått motsvara 
deponerad mängd. Visserligen har det mesta av avfallet deponerats tidigare men mängden 
approximeras till kvantiteten 1996 då uppgifter från detta år var lättast att finna. 



 43

Vissa kemikalier kommer att förädlas innan de sprids, tex vid syntes av polymerer, medan 
andra används i sin ursprungsform, tex lösningsmedel (Pehrson, 1996) därför har en indelning 
gjorts där den deponerade mängden av en förening kvantifieras av siffrorna 0, 1 och 2. 
Indelningen grundar sig på följande:  
 
Tabell 5.4. Rankning av totalmängden. 
 
Rankning Totalmängd [ton]  
0 0-10 000 
1 10 000-100 000 
2 > 100 000 
  
Mängderna är i flera fall angivna inom ett intervall men gränserna för dessa intervall ligger 
inom ovanstående indelning. För vissa ämnen kunde inte mängden lämnas ut på grund av 
sekretesskäl. I detta fall anges m.v. vilket betyder missing value, dvs de har lämnats utan mått 
på användningen. De föreningar som inte finns registrerade som komponent i någon produkt 
sätts till 0. 
 
 
5.3 Avfallsupplagens karaktär - tillståndsparametrar 
 
För att bedöma om en MVA-modell kan användas för flera upplag inkluderades parametrar 
som är specifika för avfallsupplagen, de sk tillståndsparametrarna. För de avfallsupplag som 
ingår i projektet har en sammanställning över följande parametrar gjorts: 
 
- deponins höjd [m] 
- deponins ålder [år] 
- om den är avslutad 
- pH  
- innehåll av Cl, N-NH4, Al, Cd, Cu, Pb, Zn, Fe, Na och S [mg/l]  
- kvoten BOD/COD 
- kvoten DOC/TOC 
- mängd suspenderat material [mg/l] 
 
Dessa parametrar kan antas ha betydelse för de organiska ämnenas öde i ett avfallsupplag. 
 
 
5.3.1 Deponins höjd och ålder 
 
Enligt Jørgensen och Kjeldsen, 1995, har både upplagets höjd och ålder betydelse för 
emissionerna. Med deponins höjd avses en medelhöjd av hela avfallsupplaget och med dess 
ålder avses från och med det år då upplaget började användas.   
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5.3.2 Avslutad 
 
En indelning av avfallsupplagen i avslutad respektive icke-avslutad har gjorts där 0 står för att 
deponin är avslutad och 1 för att den inte är avslutad. Några av upplagen är dock delvis 
avslutade men betecknades alltså med 1 då den avslutade delen är mycket liten i förhållande 
till den fortfarande använda delen. Detta medförde således att alla upplagen rankades till 1 
vilket medförde att det inte gick att urskilja någon skillnad vad gäller denna parameter. 
 
 
5.3.3 Övriga parametrar 
 
Uppgifter om avfallsupplagens pH, innehåll av klorider, N-NH4, Al, Cd, Cu, Pb, Zn, Fe, Na 
och S, kvoterna BOD/COD och DOC/TOC samt mängden suspenderat material har erhållits 
från Öman et al. (1998). För upplag B mättes inte mängden suspenderat material förrän efter 
en månad medan det mättes direkt för de andra upplagen. Det erhållna värdet har korrigerats 
eftersom en studie i hur suspensionen ändras med tiden har genomförts (bilaga 2, tabell 4).    
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6 Metod och resultat 
 
En databas för de olika koncentrationerna i lakvattnet, föreningarnas inneboende egenskaper 
och avfallsupplagens karaktär lades upp i Excel (se kap.3 för matriskonfiguration samt bilaga 
5-7). 
 
 
6.1 MVA-modellering 
 
De multivariata metoderna PCA och PLS (kap.4) tillämpades för utvärderingen. 
Programvaran Simca användes för att genomföra beräkningarna. 
 
 
6.1.1 Modell 1 
 
Ansats:  
Att undersöka om de olika upplagen är olika eller om de samvarierar på något sätt. 
 
Utförande:  
En PCA gjordes på de olika upplagens Y-värden, dvs koncentrationerna i lakvattnet (se  
bilaga 5). 
  
Resultat: 
PCA-modellen utgörs av två principalkomponenter och förklarar 76 % av den totala 
variationen. 
 
Resultat objektprojektion: 
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Figur 6.1. Projektionsplan av första och andra principalkomponenten (t[1] respektive t[2]). 
 
Objektprojektionen visar att de olika upplagen inte grupperar sig i olika grupper. De varierar 
oberoende av varandra med avseende på ämneskoncentrationerna i lakvattnen. 
Variabelprojektionen visar hur ämnena samvarierar.  
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Resultat variabelprojektion: 
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Figur 6.2. Projektionsplan av första och andra principalkomponenten ( p[1] respektive p[2]). 
 
Ur figur 6.2 fås följande resultat: 
- de polyaromatiska kolvätena, PAH, grupperar sig 
- klorerade bensener, bensen, toluen och xylen grupperar sig 
- klorfenolerna är mer spridda 
- ftalaterna grupperar sig inte 
- dibutylftalat är omvänt proportionell mot många av de andra föreningarna, exempelvis 

dietylftalat och bensen, dvs då koncentrationen av dibutylftalat är låg är halten av de 
andra ämnena hög och vice versa 

- ingen information angående 2,3,4,5-tetraklorfenol erhålls då den ligger nära origo. 
 
Då de olika upplagen inte grupperar sig gjordes en ansats att modellera alla upplag med en 
modell. 
 
 
6.1.2 Modell 2  
 
Ansats:  
Att göra en modell för samtliga upplag. 
 
Utförande:  
En PLS gjordes för alla upplag tillsammans.  
 
Resultat: 
Molekylvikten, MW, varierar i en helt annan riktning gentemot övriga parametrar vilket 
medförde att den uteslöts ur modellen. Ansatsen var att modellera alla upplag, med avseende 
på ämneskoncentrationerna, i en och samma modell vilket inte gick. 
 
Då det inte gick att modellera alla upplag i en modell och då de olika upplagen inte grupperar 
sig gjordes en ansats att modellera varje upplag för sig. 
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7 Diskussion 
 
Data för koncentrationen av de organiska ämnena i lakvattnen kan antas vara pålitliga. 
Visserligen är vissa resultat osäkra på grund av att koncentrationen av ämnet i fråga ligger i 
närheten av detektionsgränsen. Likaså är det möjligt att flyktiga organiska ämnen gått 
förlorade vid hanteringen innan analyseringen. Värdet på log Kow och pKa för ingående 
ämnen stämmer någorlunda överens i de olika referenserna. Vad gäller Henrys lag konstant så 
varierar uppgifterna i litteraturen en del. Värdet på konstanten beror av temperaturen varför 
det är viktigt att använda uppgifter framtagna vid samma temperatur, alternativt räkna om 
uppgifterna till samma temperatur. Eftersom hydrolyserbarheten påverkas av omgivande 
betingelser kan osäkerheten i data som tagits fram i vissa fall vara av betydelse. Det har inte 
varit möjligt att finna data framtagna för de förhållanden som råder i ett avfallsupplag. I flera 
fall har en bedömning utifrån ämnets ingående gruppers hydrolyserbarhet enligt Lyman et al., 
1981, gjorts. Angående deponerad mängd så gäller de framtagna uppgifterna endast för 
Sverige år 1996. Eftersom lagar om hantering skiljer sig mellan olika länder och nya 
tillkommer med åren är det svårt att göra en riktig uppskattning av deponerad mängd av ett 
ämne. Det vore dessutom ännu intressantare om det gick att beakta variationer mellan olika 
deponier. Den parameter som bedöms vara den allra osäkraste är mikrobiell nedbrytbarhet. 
Förutom att det är svårt att hitta data för detta i litteraturen kan endast en grov indelning av 
nedbrytbarheten göras. Vad gäller PAH:er så har de rankats som grupp vad gäller mikrobiell 
nedbrytbarhet (se bilaga 9). PAH:er är i allmänhet väldigt svårnedbrytbara i anaerob miljö. En 
nyligen utförd studie har dock visat på att det går att bryta ned naftalen anaerobt under vissa 
betingelser (personlig kommunikation med Alasdair H. Neilson, IVL). Bensen är också 
väldigt svårnedbrytbart men däremot är inte klorerade bensener lika svårnedbrytbara vad 
gäller en primär nedbrytning då en eliminering  av klor sker ganska snabbt. De flesta data i 
litteraturen avser en total nedbrytning. Därför är det i många fall svårt att avgöra huruvida den 
primära nedbrytningen går snabbt eller ej.  
 
Då vissa data har varit svåra att finna i litteraturen har dessa istället beräknats utifrån andra 
uppgifter vilket medför en osäkerhet. Vissa data saknas och därmed har inte underlaget för 
MVA varit fullständigt.  
 
Vad gäller själva modelleringen så gick det att modellera varje upplag för sig men däremot 
inte att modellera alla upplag i en och samma modell. Tänkbara orsaker till att det inte gick att 
göra en modell med alla upplag är att parametrar som beskriver variationer mellan upplagen 
saknas, osäkerheten i de framtagna parametrarna är för stor samt att sex stycken upplag utgör 
ett för litet underlag. Fler upplag hade gett ett bättre underlag. Vid modellering av upplag I 
och K var och en för sig erhölls samma trender för de båda upplagen. Med andra ord 
uppträder dessa upplag likadant.  
 
 
8 Slutsats 
 
Slutsatsen från modelleringsstudien är att det inte går att modellera alla upplag i en modell 
med hjälp av de ingående parametrarna. Däremot är det möjligt att använda MVA för 
modellering av varje avfallsupplag för sig.  
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Bilaga 1 
 
Syradiskning enligt Svensk Standard 
 
Utdrag ur SVENSK STANDARD SS 02 81 83, sid 4: 
 
6. Kemikalier och lösningar 
 
Vid provberedning , kalibrering och analys enligt denna standard skall, om inget annat anges, 
endast kemikalier och lösningar av högsta möjliga renhet användas. 
 
Jonbytt vatten av högsta möjliga renhetsgrad (konduktivitet < 0,2 mS/m) skall användas till 
framställning av alla lösningar. Det är mycket viktigt att vattnets kvalitet kontrolleras före 
användningen. 
 
6.1 Salpetersyra, koncentrerad 
Salpetersyra, koncentrerad HNO3, (densitet 1,40 g/ml). Renhetsgrad suprapur eller 
motsvarande. Om salpetersyran innehåller spår av metaller som kan störa vid analysen bör 
den destilleras i en apparat av kvartsglas. Destillationen ska utföras i dragskåp. 
 
6.3 Salpetersyra, ca 1 mol/l 
Tillsätt under omrörning 72 ml koncentrerad salpetersyra (6.1) till ca 700 ml vatten och späd 
till 1 liter. 
 
7 Utrustning 
 
7.1 
Följande diskningsförfarande är ett absolut minimikrav för glas- och plastmaterial (som inte 
får användas till andra analyser): 
 
- Placera allt material av glas eller plast i salpetersyra (6.3) minst ett dygn innan det ska 
användas. Vid analys av järn och bly kan istället saltsyra (6.4) användas, eftersom dessa 
metaller bildar lättlösliga komplex med klorid. 
 
- Skölj minst tre gånger med jonbytt vatten. 
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Bilaga 2 
 
Resultat från förstudien i tabellform 
 
Tabell 1. Resultat från analys av BOD7, CODCr, TOC, pH och konduktivitet på filtraten. 
 
Filtrat BOD7  

[mg/l] 
CODCr 
[mg/l] 

TOC 
[mg/l] 

BOD/ 
COD 

pH 
 

kond. 
[mS/cm] 

Ofiltrerat 150 1055 400 0,14 7,5 8,4 

1,2 μm  77 1028 400 0,07 7,9 7,3 

0,45 μm  55 1024 420 0,05 8,0 7,4 

100 000 Da  49 1063 410 0,05 8,4 7,4 

10 000 Da  60 1020 410 0,06 8,3 7,1 

1000 Da  40  589 205 0,06 8,3 6,9 

 
Se bilaga 3, tabell 1, för redogörelse av relativa standardavvikelsen för CODCr. 
 
 
Resultat från huvudstudien i tabellform 
 
Tabell 2. Resultat från analys av BOD7, CODCr, TOC, pH samt konduktivitet på filtraten från 
det färska lakvattnet. 
 
Filtrat BOD7 

[mg/l] 
CODCr 
[mg/l] 

TOC 
[mg/l] 

BOD/ 
COD 

pH kond. 
[mS/cm] 

Ofiltrerat 72 1127 370 ∗ 0,06 7,4 7,4 

1,2 μm 39 1127 380 0,04 8,0 7,3 

0,45 μm 43 1147 410 0,04 8,1 7,5 

1000 Da 42 625 240 0,07 8,2 7,2 

500 Da 34 397 100 0,09 8,3 6,5 

 
∗ Prov som analyserades med avseende på TOC togs ur en annan provflaska än det lakvatten 
som filtrerades.  
 
Se bilaga 3, tabell 2, för uppgifter om relativa standardavvikelsen för CODCr. 
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Tabell 3. Resultat från analys av BOD7, CODCr, TOC, pH samt konduktivitet på filtraten från 
det frysta lakvattnet. 
 
Filtrat  BOD7 

[mg/l] 
CODCr 
[mg/l] 

TOC 
[mg/l] 

BOD/ 
COD 

pH kond. 
[mS/cm] 

ofiltrerat 74 1098 330 0,07 7,8 7,4 

1,2 μm 40 1097 380 0,04 8,0 7,4 

0,45 μm 49 1048 360 0,05 8,1 7,4 

1000 Da 36 597 270 0,06 8,4 6,9 

500 Da 31 376 110 0,08 8,5 6,7 

 
Se bilaga 3, tabell 3, för redogörelse av relativa standardavvikelsen för CODCr. 
 
 
Tabell 4. Mängd suspenderat material vid olika tidpunkter. 
 
Ålder Suspenderat 

material [mg/l] 
Färskt 16 
7 dgr 30 

14 dgr 34 

21 dgr 36 

28 dgr 32 

 
 
Tabell 5. Resultat från analys av halten av bly, krom, koppar och natrium på ofiltrerat 
lakvatten samt 0,45μm filtrat. 
 
Filtrat Pb 

[μg/l] 
Cr 
[μg/l] 

Cu 1) 
[μg/l] 

Na 2) 
[mg/l 

ofiltrerat 2 60 5 950 

0,45 μm 0,7 50 1 980 

  
Se bilaga 3, tabell 4, för utförligare redogörelse av relativa standardavvikelsen. 
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Tabell 6. Resultat från Microtoxtest efter 5 och 15 minuters exponeringstid. 
Resultaten anges som volym% inblandat lakvatten. 
 
Filtrat 
 
      Exponeringstid (min) 

EC20 (% av outspätt prov) 
 
5                         15 

EC50 (% av outspätt prov) 
 
5                         15 

ofiltrerat 25                       22 62                       61 

0,45 μm 22                       21 59                       61 
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Bilaga 3 
 
Beräkning av relativa standardavvikelsen, R.S. 
 
s = standardavvikelsen, R.S. = relativa standardavvikelsen 
 
s2 = 1/(n-1)∗ Σ (x1-⌦)2 
 
s = (s2) ½ 
 
R.S. = s/⌦ 
 
 
Förstudie, CODCr [mg/l] 
 
Tabell 1. Medelvärdet  av COD (m), antal analyser (n) samt relativa standardavvikelsen 
(R.S.) i de fall antalet analyser varit tillräckligt många. 
 
Filtrat m n R.S. [%] 

Ofiltrerat 1055 1  

1,2 μm 1028 3 3,6 

0,45 μm 1024 3 2,5 

100 000 Da 1063 4 5,2 

10 000 Da 1020 2  

1000 Da  589 3 9,8 

 
 
Huvudstudie 
 
Färskt vatten, CODCr [mg/l]  
 
Tabell 2 . Medelvärdet  av COD (m), antal analyser (n) samt relativa standardavvikelsen 
(R.S) i de fall antalet analyser varit tillräckligt många. 
 
Filtrat m n R.S. [%] 

Ofiltrerat 1127 4 7,0 

1,2 μm 1127 2  

0,45 μm 1147 3 1,5 

1000 Da  625 2  

500 Da  397 2  
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Fryst vatten, CODCr [mg/l] 

 
Tabell 3 . Medelvärdet  av COD (m), antal analyser (n) samt relativa standardavvikelsen 
(R.S) i de fall antalet analyser varit tillräckligt många. 
 
Filtrat  m n R.S. [%] 

ofiltrerat 1098 2  

1,2 μm 1097 4 7,6 

0,45 μm 1048 2  

1000 Da  597 4 15,1 

500 Da  376 2  

 
 
Metaller, [mg/l] 
 
Tabell 4 . Medelvärdet av metallhalterna (m), antal analyser (n) samt relativa 
standardavvikelsen (R.S.) i de fall antalet analyser varit tillräckligt många.  
 
Metall Filtrat m n R.S. [%] 

Pb ofiltrerat  1,9 3 29,3 
 0,45 μm 0,67 3 62,4 

Cr ofiltrerat 60,3 3 11,8 

 0,45 μm 54,7 3 17,6 

 
Provmängden räckte ej för att göra trippelprov på kopparanalysen. 
Analys av Na ansågs ej vara relevant att göra mer än en gång då en spädningsfaktor runt 20 
föreligger.
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Bilaga 4 
 
Detektionsgränsen för de organiska föreningarna 
 
Detektionsgränsen och halva detektionsgränsen, i μg/l, för de organiska föreningarna i 
lakvatten. 
 
Ämne  Detektionsgräns ½ Detektionsgränsen 
acenaften 0,1 0,05 
acenaftylen 0,1 0,05 
antracen 0,01 0,005 
bensen 0,2 0,1 
butylbensylftalat 1 0,5 
di-isobutylftalat  1 0,5 
di-n-butylftalat 1 0,5 
dietylftalat 1 0,5 
di(2-etylhexyl)ftalat 1 0,5 
diklorbensen 0,05 0,025 
diklorfenol 0,01 0,005 
etylbensen  0,2 0,1 
fenantren 0,1 0,05 
fenol  1 0,5 
fluoranten 0,01 0,005 
fluoren 0,1 0,05 
kresol  1 0,5 
krysen 0,01 0,005 
MCPP 0,05 0,025 
monoklorbensen  0,4 0,2 
naftalen 0,15 0,075 
pentaklorfenol  0,01 0,005 
pyren 0,01 0,005 
2,3,4,5-tetraklorfenol 0,01 0,005 
toluen  0,2 0,1 
triklorbensen 0,05 0,025 
triklorfenol 0,01 0,005 
xylen  0,2 0,1 
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Bilaga 5 
 
Koncentrationen av de organiska ämnena i de olika lakvattnen [μg/l] 
 
Lakvatten μg/l          B          G          H          I          J          K 
acenaften 0,32 0,08 0,05 0,05 1,1 0,1
acenaftylen 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
antracen 0,04 0,01 0,005 0,005 0,25 0,005
bensen 3,2 0,1 0,1 0,1 2,4 0,1
butylbensylftalat 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
dibutylftalat 0,5 0,5 4 4 0,5 0,5
dietylftalat 4 0,5 0,5 3 3 4
di(2-etylhexyl)ftalat 0,5 2 2 2 31 2
1,2-diklorbensen 0,79 0,11 0,06 0,07 0,28 0,15
1,3-diklorbensen 0,12 0,07 0,025 0,025 0,09 0,09
1,4-diklorbensen 0,75 0,38 0,09 0,08 0,9 0,42
2,4- + 2,5-diklorfenol 0,22 0,32 0,005 0,03 0,2 0,15
3,5-diklorfenol 0,03 0,14 0,01 0,02 0,22 0,005
etylbensen  2,3 0,1 0,1 0,1 8,5 0,4
fenantren 0,3 0,24 0,05 0,05 2,6 0,05
fenol  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
fluoranten 0,07 0,01 0,04 0,005 0,34 0,06
fluoren 0,38 0,11 0,05 0,05 1,8 0,05
kresol  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
krysen 0,02 0,02 0,005 0,005 0,08 0,005
MCPP 18 23 2,9 0,74 2,3 2,5
monoklorbensen  0,2 0,2 0,2 0,2 2,6 0,2
naftalen 0,19 0,22 0,13 0,11 4,1 0,12
pentaklorfenol  0,005 0,005 0,03 0,005 0,02 0,005
pyren 0,09 0,01 0,03 0,005 0,15 0,04
2,3,4,5-tetraklorfenol 0,005 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005
toluen  2,2 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1
1,2,3-triklorbensen 0,05 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
1,2,4-triklorbensen 0,08 0,05 0,025 0,05 0,06 0,06
1,3,5-triklorbensen 0,06 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
2,3,5-triklorfenol 0,03 0,03 0,005 0,02 0,005 0,005
2,3,6-triklorfenol 0,02 0,005 0,005 0,02 0,005 0,005
2,4,5-triklorfenol 0,03 0,04 0,005 0,01 0,01 0,01
2,4,6-triklorfenol 0,04 0,08 0,005 0,04 0,08 0,02
3,4,5-triklorfenol 0,005 0,03 0,005 0,005 0,08 0,06
xylen  16 0,1 0,1 0,1 7,2 4,9
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Bilaga 6 
 
De organiska ämnenas egenskaper 
 
De olika ämnenas egenskaper med avseende på log Kow, Henrys lag konstant  
[Pa, m3/mol], molvikt [g/mol] och löslighet [mg/l]. 
 
Ämne log Kow Henrys lag molvikt löslighet
acenaften 3,92 24 154,21 3,42
acenaftylen 3,74 151,1 152,2 3,93
antracen 4,45 6 178,23 0,072
bensen 2,1 550 78,11 1786
butylbensylftalat 4,91 0,13 312,39 2,69
dibutylftalat  4,72 0,047 278,34 11,2
dietylftalat 2,47 0,048 222,26 1080
di(2-etylhexyl)ftalat 5,11 1,11 390,54 0,3
1,2-diklorbensen 3,38 190 147,01 156
1,3-diklorbensen 3,38 360 147,01 125
1,4-diklorbensen 3,39 160 147,01 80,5
2,4- + 2,5-diklorfenol 3,2 0,28 163 4500
3,5-diklorfenol 2,88 163 7400
etylbensen  3,15 800 106,16 161
fenantren 4,46 4 178,23 1,29
fenol  1,49 0,04 94,11 90000
fluoranten 4,9 220 202,26 0,26
fluoren 4,18 8,5 166,21 1,98
kresol  1,97 0,115 108,15 23700
krysen 5,61 9,66 228,28 0,002
MCPP 2,57 0,1 214,65 65,2
monoklorbensen  2,49 350 112,56 472
naftalen 3,33 43 128,16 31,4
pentaklorfenol  4,65 0,044 266,35 16,2
pyren 4,88 1,2 202,26 0,135
2,3,4,5-tetraklorfenol 3,66 231,89 166
toluen  2,58 670 92,13 525
1,2,3-triklorbensen 4,23 234 181,46 24,05
1,2,4-triklorbensen 4,02 379 181,46 36,9
1,3,5-triklorbensen 4,49 161 181,46 6,01
2,3,5-triklorfenol 3 197,45 771
2,3,6-triklorfenol 3,1 197,45 591
2,4,5-triklorfenol 3,72 0,59 197,45 982
2,4,6-triklorfenol 3,79 0,062 197,45 900
3,4,5-triklorfenol 3,59 197,45 168
xylen  3,1 637 106,16 159
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Forts. av ämnenas egenskaper;  kokpunkt [°C], pKa, mikrobiell nedbrytbarhet, hydrolys samt 
deponerad mängd.  
 
Ämne kokpunkt pKa mi-nedbr. hydrolys d.mängd
acenaften 279 2 0 0 m.v.
acenaftylen 265 2 0 0 m.v.
antracen 342 2 0 0 m.v.
bensen 80,1 2 0 0 2
butylbensylftalat 370 2 2 0 0
dibutylftalat  340 2 2 1 0
dietylftalat 295 2 2 1 0
di(2-etylhexyl)ftalat 232 2 0 0 1
1,2-diklorbensen 180,5 2 1 0 0
1,3-diklorbensen 173 2 1 0 0
1,4-diklorbensen 174 2 1 0 0
2,4- + 2,5-diklorfenol 210 1 2 0 0
3,5-diklorfenol 233 1 2 0 0
etylbensen  136,2 2 0 0 0
fenantren 340 2 0 0 m.v.
fenol  181,75 2 2 0 1
fluoranten 375 2 0 0 m.v.
fluoren 295 2 0 0 m.v.
kresol  198 2 2 0 0
krysen 448 2 0 0 m.v.
MCPP 0 0 0 0
monoklorbensen  132 2 0 0 0
naftalen 218 2 0 0 0
pentaklorfenol  310 0 1 0 0
pyren 393 2 0 0 m.v.
2,3,4,5-tetraklorfenol 1 1 0 0
toluen  110,6 2 1 0 1
1,2,3-triklorbensen 218 2 1 0 0
1,2,4-triklorbensen 213,5 2 1 0 m.v.
1,3,5-triklorbensen 208 2 1 0 0
2,3,5-triklorfenol 253 1 1 0 0
2,3,6-triklorfenol 251 1 1 0 0
2,4,5-triklorfenol 253 1 1 0 0
2,4,6-triklorfenol 246 1 1 0 0
3,4,5-triklorfenol 274 1 1 0 0
xylen  140,5 2 1 0 1
 
Se bilaga 7 för redovisning av referenser till framtagna data av log Kow, Henrys lag konstant,  
löslighet, kokpunkt, pKa och hydrolys samt bilaga 8 för redovisning av referenser till data för 
mikrobiell nedbrytning.  
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Bilaga 7 
 
Avfallsupplagens karaktär 
 
Tabell över de olika upplagens egenskaper. 
 
Deponi           B           G           H           I           J           K
höjd [m] 12 20 22 10 8 17
ålder [år] 20 40 45 23 25 22
avslut 1 1 1 1 1 1
pH 7,6 7,8 7,2 7,5 6,4 7,7
klorid [mg/l] 1100 690 410 3500 4900 550
N-NH4 [mg/l] 500 520 110 230 130 870
Al [μg/l] 104 148 31,9 410 26 168
Cd [μg/l] 0,089 0,195 0,050 0,284 0,0579 0,421
Cu [μg/l] 22,3 9,66 7,01 32,8 12,8 80
Pb [μg/l] 5,06 4,83 3,4 10,3 3,7 3,22
Zn [μg/l] 53,9 48,4 16,1 27,3 45,6 22,4
Fe [mg/l] 5,31 2,55 1,73 1,58 42,7 8,2
Na [mg/l]  554 390 220 813 255 293
S [mg/l] 12,1 10,6 14 56 2,85 24,7
BOD/COD 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 
DOC/TOC 0,94 0,95 0,98 0,93 0,94 0,98
Suspension 55 8,7 13 28 210 68
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Bilaga 8 
 
Referenser till data över de organiska ämnenas egenskaper 
( ) anger vid vilken temperatur, i °C, som data är tagen, [ ] anger referens.  
 
Tabell över log Kow, Henrys lag konstant samt löslighet. 
 
Ämne log Kow Henrys lag konst. löslighet
acenaften 3,92  [1] 24+/- 2 (25)  [7] 3,42 (25)  [1]
acenaftylen 3,74  [1] 151,1  [1]∗ 3,93  [1] 
antracen 4,45 [2] 6,0 +/- 3 (25)  [7] 0,072  [1], [15] ∗
bensen 2,1  [2] 550 +/- 25 (25)  [7] 1786 (25)  [1], [4] 
butylbensylftalat 4,91  [3] 0,13  [3] 2,69 (25)  [3] 
dibutylftalat  4,72  [1], [3] 0,047  [3] 11,2 (25)  [3] 
dietylftalat 2,47  [3] 0,048  [3] 1080 (25)  [3] 
di(2-etylhexyl)ftalat 5,11  [3], [10] 1,11  [3] 0,3 (25)  [3] 
1,2-diklorbensen 3,38  [2] 190 +/- 10 (25)  [7] 156 (25)  [3] 
1,3-diklorbensen 3,38  [2] 360 +/- 20 (25)  [7] 125 (25)  [15] 
1,4-diklorbensen 3,39  [2] 160 +/- 20 (25)  [7] 80,5 (25)  [3] 
2,4-diklorfenol 3,19  [2] 0,28   4500 (25)  [9] 
2,5-diklorfenol 3,2  [2]  520 (24,9)  [15] 
3,5-diklorfenol 2,88  [13]∗  7400 (25)  [15] 
etylbensen  3,15  [2] 800 +/- 70 (25)  [7] 161 (25)  [3]  
fenantren 4,46  [2] 4,0 +/- 0,8 (25)  [7] 1,29  [1] 
fenol  1,49  [2] 0,04  [3] 90000 (25)  [1], [3]
fluoranten 4,9  [1] 220 +/- 30 (25)  [7] 0,26  [1] 
fluoren 4,18  [2] 8,5 +/- 2 (25)  [7] 1,98 (25)  [1] 
2-kresol  1,99  [2] 0,16  [3] 26000 (25)  [15] 
3-kresol  1,97  [2] 0,088  [3] 23000  (25) [3] 
4-kresol  1,94  [2] 0,097  [3] 22000 (25)  [15] 
krysen 5,61  [1] 9,66  [1]∗ 0,002  [1] 
MCPP 2,57  [2] 0,1  [17] 65,2  [13]∗
monoklorbensen  2,49  [2] 350 +/- 50 (25)  [7] 472 (25)  [1], [3] 
naftalen 3,33  [2] 43 +/- 4 (25)  [7] 31,4 (25)  [1], [3] 
pentaklorfenol  4,65  [2] 0,044 (20)  [6] 16,2 (25)  [1], [15]
pyren 4,88  [2] 1,2 +/- 2 (25)  [7] 0,135  [1] 
2,3,4,5-tetraklorfenol 3,66  [13]∗  166  [15] 
toluen  2,58  [2] 670 +/- 35 (25)  [7] 525 (25)  [1], [4] 
1,2,3-triklorbensen 4,23  [13]∗ 233,5  (25)  [7] 24,05  [7] 
1,2,4-triklorbensen 4,02  [3]  378,5 (25)  [7] 36,9 (25)  [15] 
1,3,5-triklorbensen 4,49  [3] 160,7 (25)  [7] 6,01 (25)  [3] 
2,3,5-triklorfenol 3  [13]∗  771 (25)  [15] 
2,3,6-triklorfenol 3,1  [13]∗  591 (25)  [15] 
2,4,5-triklorfenol 3,72  [2] 0,59  [5] 982 (25)  [5] 
2,4,6-triklorfenol 3,79  [2] 0,0062  [3] 900 (25)  [3] 
3,4,5-triklorfenol 3,59  [13]∗  168  [13]∗
1,2-xylen  2,95  [2] 500 +/- 60 (25)  [7] 175 (25)  [4] 
1,3-xylen  3,2  [2] 700 +/- 100 (25)  [7] 146 (25)  [4] 
1,4-xylen  3,15  [2] 710 +/- 80 (25)  [7] 156 (25)  [4] 
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Forts. av referenser  över kokpunkt, pKa samt hydrolys. 
  
Ämne kokpunkt pKa hydrolys
acenaften 279 (760)  [1], [8] >15 [1] 0  [11]
acenaftylen 265  [1] >15  [1] 0  [13] 
antracen 342  [1] >15  [1] 0  [13] 
bensen 80,1 (25)  [1], [4], [7] >15  [1] 0  [11] 
butylbensylftalat 370  [3] /  [3] 0  [3], [11] 
dibutylftalat  340  [1], [3] /  [3] 1  [3], [11] 
dietylftalat 295  [3] /  [3] 1  [3], [11] 
di(2-etylhexyl)ftalat 232  [14] /  [3] 0  [3], [11] 
1,2-diklorbensen 180,5 (760)  [3] /  [3] 0  [11] 
1,3-diklorbensen 173  [3] /  [3] 0  [3] 
1,4-diklorbensen 174 (760)  [3] /  [3] 0  [11] 
2,4-diklorfenol 210  [9] 7,9  [17] 0  [11] 
2,5-diklorfenol 211  [9] 7,32  [15] 0  [13] 
3,5-diklorfenol 233 (757)  [15] 8,13  [15] 0 [13] 
etylbensen  136,2 (760)  [1], [3]  >15  [1] 0  [11] 
fenantren 340  [1] >15  [1] 0  [12] 
fenol  181,75 (760)  [1], [3] 9,9  [1], [3] 0  [3], [11] 
fluoranten 375  [1] >15  [1] 0  [11] 
fluoren 295 (760)  [1], [8] >15  [1] 0  [11] 
2-kresol  190,95 (760)  [1], [3] 10,3  [1], [3] 0  [3], [11] 
3-kresol  202  [1], [3] 10,1  [1], [3] 0  [11] 
4-kresol  201,9 (760)  [1], [3] 10,3  [1], [3] 0  [11] 
krysen 448 (760)  [1], [8] >15  [1] 0  [11] 
MCPP  3,1  [17] 0  [13] 
monoklorbensen  132 (760)  [1], [3] /  [3] 0  [11] 
naftalen 218 (760)  [1], [3] >15  [1] 0  [11] 
pentaklorfenol  310  [1], [6] 4,7  [1], [6] 0  [11] 
pyren 393   [1] >15  [1] 0  [11] 
2,3,4,5-tetraklorfenol  6,96  [15] 0  [13] 
toluen  110,6 (760)  [1], [4] >15  [1] 0  [11] 
1,2,3-triklorbensen 218  [7]    / 0  [13] 
1,2,4-triklorbensen 213,5 (760)  [3] /  [3] 0  [11] 
1,3,5-triklorbensen 208 (763)  [3] /  [3] 0  [3] 
2,3,5-triklorfenol 253  [9] 7,23  [15] 0  [13] 
2,3,6-triklorfenol 251  [15] 6,12  [15] 0  [13] 
2,4,5-triklorfenol 253  [5] 7,43  [5] 0  [5], [11] 
2,4,6-triklorfenol 246  [3] 7,42  [3] 0   [3], [11] 
3,4,5-triklorfenol 274  [15] 7,74  [15] 0  [13] 
1,2-xylen  144,4  [1], [4] >15  [1] 0  [4], [11] 
1,3-xylen  139,2  [1], [4] >15  [1] 0  [4], [11] 
1,4-xylen  138  [1], [4] >15  [1] 0  [4], [11] 
 
För log Kow togs data i första hand från Hansch and Leo (1979) och för Henrys lag konstant 
från Mackay and Shiu (1981). För de ämnen som inte fanns med i dessa referenser beräknades 
ett medelvärde av log Kow  respektive Henrys lag konstant från andra referenser. Vad gäller 
deponerad mängd så hämtades alla uppgifter ur KEMIs produktregister.
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∗ Dessa värden har beräknats enligt nämnda referens.  
 



 69

Bilaga 9 
 
Referenser till data över mikrobiell nedbrytning samt motivering till 
indelningen.  
 
bensen:   1) förmodligen ej nedbrytbart under anaeroba förhållanden  [2],  
  2) ingen nedbrytning [4]  → 0  
butylbensylftalat:  under anaeroba förhållanden med 10% slam bryts > 90% ned inom 
  en vecka då startkoncentrationen är 20 mg/l [1] → 2  
dibutylftalat:  1) 98% hade brutits ned anaerobt i en sediment-vattenblandning 
  efter 30 dagar [1], 2) fullständigt mineraliserat under anaeroba 
  förhållanden  i rötslam efter 14 dagar [1] → 2    
dietylftalat:   halveringstiden,  t½ = 40-100 dagar  [5] →  2  
di(2-etylhexyl)ftalat:  under anaeroba förhållanden i vatten/sedimentblandningar sker 
inte   någon nedbrytning [1] → 0  
1,2-diklorbensen1,  
1,3-diklorbensen1  och  
1,4-diklorbensen:  förväntas ej vara nedbrytbara varken under anaeroba  
  vattenförhållanden eller i en metanogen biofilmkolonn [1]
  
1,4-diklorbensen:  t½ > 1000 dagar  [5] → 1  
2,4-diklorfenol:  t½ < 60 dagar  [5] →  2 
etylbensen:   1) ingen nedbrytning skedde i en anaerob reaktor [1],  
  2) ingen nedbrytning [4] → 0  
fenantren:  är ej mikrobiellt nedbrytbart i anaerob miljö [6] → 0 
fenol:   i en anaerob reaktor sker nedbrytningen på ca två veckor [1] → 2 
fluoren:  är ej mikrobiellt nedbrytbart i anaerob miljö [6] → 0 
kresol2:  2-kresol: ingen nedbrytning i vare sig anaerobt rötslam efter åtta 
  veckor eller i anaerobt vattensediment efter 29 veckor [1] →1   
  3-kresol: 1) 90% mineralisering i anaerobt rötslam efter fem  
  veckor [1], 2) ingen mineralisering efter 29 veckor i anaerobt  
  vattensediment [1] → 2 
  4-kresol: 1) mineraliserat inom åtta veckor i anaerobt rötslam [1],  
  2) ingen mineralisering i anaerobt sjösediment efter 29  
  veckor [1] → 2   
MCPP:   persistent  [5] →  0 
monoklorbensen:  ingen nedbrytning [4] → 0  
naftalen:   1) ingen nedbrytning i labreaktor under anaeroba förhållanden [1], 
  2) ingen nedbrytning [4] → 0 
pentaklorfenol:  1) ingen nedbrytning under anaeroba förhållanden i jord/mark efter 
  160 dagar [3], 2) andra studier har visat på nedbrytbarhet under 
  anaeroba förhållanden [3] → 1 
toluen:   under anaeroba förhållanden i avloppsvattenslam (35 °C) var 4,5% 
  nedbrutet efter 60 dagar [2] → 1  
2,4,5-triklorfenol:  under anaeroba förhållanden i lera hade 8% brutits ned efter 80 
  dagar [3] → 1 
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2,4,6-triklorfenol:  under anaeroba förhållanden i lera var 28% nedbrutet efter 80 
  dagar [1] → 1  
xylen3:   1) 1,2-xylen bryts ned anaerobt men kräver då tillgång på nitrat [2], 
  2) en studie med metanogent lakvatten har visat att 99% av  
  1,2-xylen brutits ned efter 140 veckor [2] → 1 
  3) 1,2-xylen bryts ned efter det att andra xylenisomerer brutits 
  ned [2]  
 
 

1  Då 1,4-diklorbensen har en halveringstid på 1000 dagar [5] och den anaeroba mikrobiella 
nedbrytbarheten således rankas till 1, rankas även nedbrytbarheten för 1,2- och  
1,3-diklorbensen till 1. 
2 Då nedbrytbatheten av både 3- och 4-kresol rankas till 2 approximeras nedbrytbarheten av 
kresol som grupp till 2.  
3 Nedbrytbarheten av xylen som grupp approximeras till 1. 
 
För de ämnen som data för den anaeroba mikrobiella nedbrytbarheten saknas har en 
gruppering av ämnena gjorts enligt följande (personlig kommunikation med Ann-Sofie 
Allard, IVL). 
   
PAH rankas som grupp och därför approximeras nedbrytbarheten av acenaften, acenaftylen 
och antracen till 0 då övriga PAH:ers nedbrytbarhet funnits vara 0.   
 
Även triklorfenoler rankas som grupp vad gäller den anaeroba nedbrytningen. Då 
nedbrytningen av 2,4,5- och 2,4,6-triklorfenol funnits vara 1 rankas således även 
nedbrytningen av 2,3,5-, 2,3,6- och 3,4,5-triklorfenol till 1. 
  
Då nedbrytbarheten av både triklorfenol och pentaklorfenol rankats till 1 antas även 
nedbrytbarheten av 2,3,4,5-tetraklorfenol kunna rankas till 1. Detta grundar sig på att 
tetraklorfenols struktur är lik trklorfenols och pentaklorfenols struktur med enda skillnaden att 
tetraklorfenol har ett mer klor än triklorfenol och ett klor mindre än pentaklorfenol.   
 
Dessa antaganden medför dock en stor osäkerhet.  
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