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Heavy metals in Mobekken - Dispersion, Risk and 
Necessary Measures 
 
Stina Waara 
 
 
Abstract 
 
This report details the study of a freshwater stream carrying high doses of heavy metals into 
an already affected fjord. The purpose is to find out how the measured levels of heavy 
metals vary across the industrial area, and if these levels are posing an environmental or 
health threat to the surroundings. According to the water directive of the European Union, 
all waters should be protected in order to reach ’good status’, and deterioration should be 
prevented. To keep track of the status of waters, environmental quality standards (limit 
values known as EQS) are used by Norwegian environmental authorities to indicate 
pollution levels. All measured contents in this report are therefore compared with EQS or 
similar limit values. New water samples were taken along the stream and in the soil and 
sediments during the spring of 2016. The measured levels were then compared with older 
water samples, and showed clear variations across the industrial area for most of the 
substances. For some substances, high levels of pollution were found in the soil, sediment 
and water. Despite this, most measured heavy metals pose no threat environmentally or 
health-wise due to the very alkaline water in the stream, likely to leave most metals non-
bioavailable. Although the stream is heavily loaded with various heavy metals, its lack of 
finer matter prevents metals from binding to organic ligands, allowing the stream to 
become more of a transportation means than a place for accumulating metals in the soil and 
sediments. 
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1 Inledning 
 
Industriområdets historia tar sin början 1946 då stortinget beslutade att bygga AS Norsk 
Jernverk (Gøthe 1994). Järnverket skulle bli Norges då största industriområde och en av 
världens mest moderna industrianläggningar och skulle få landet på fötter i efterkrigstiden. 
Den röda röken från järnverket som missfärgade vittvätt och snö kom att bli ett dåtida 
kännetecken för Mo i Ranas tillväxt (Klausen 1995). Området där industriområdet ligger 
omgavs ursprungligen av två ravindalar (Svortdalen och Mølndalen), vilka med tiden har 
fyllts ut med industrideponier (se figur 2), varav flera idag är klassade som deponier för 
farligt avfall. Järnverket lades ned 1988 men industriområdet utgör fortfarande en viktig del 
av regionens industri. Industriområdet är ungefär 260 hektar stort och idag finns här 5 
företag som innehar utsläppstillåtelse till vatten (MIP 2016), Glencore Manganese Norway 
AS är ett av dem. På hela området finns det totalt 108 olika företag, bland annat 
processindustri, verkstadsindustri, gruv- och bergsindustri samt leverantörsindustri. 
Processindustrin är områdets kärnverksamhet och anses vara ledande stål- och 
ferrolegeringsproducent i Norge.  
 
Tillgång till vatten är vitalt för produktionen, tre vattenmagasin och flera dammar säkrar 
tillgången. Tidigare naturliga vattendrag har modifierats och inom området finns omfattande 
vattenledningsnät. Utsläpp från bedrifterna sker till huvudavloppet, dagvattensystemet, 
grundvatten, Mobekken och Tverråga (Mentzoni Grønning 2014). Utsläpp som påverkar 
Mobekken från företag som inte har utsläppstillåtelse är inte helt klarlagt (Storheil 2016, 
muntl.). Mobekken är ett litet vattendrag som tidigare rann i Svortdalen men som idag har 
letts om. Bäcken rinner ut i huvudrecipienten Ranfjorden, som sedan tidigare även är 
belastad av bland annat industrihamn och kommunala utsläpp (Øxnevad et al. 2016). Rana 
kommun har angett följande miljömål för Mobekken (fritt översatt): ”Mobekken ska inte 
utgöra någon form av hälsorisk för barn eller djur som kommer i kontakt med vattnet. 
Vattnets pH-värde ska minska och innehållet av tungmetaller ska reduceras. Mobekken ska 
inte bidra med ökad förorening av Ranfjorden.”. 
 
 

 
Figur 1. Karta över Mobekkens lopp mot Ranfjorden, med tillknuten lakvattenledning från deponi 2.1 norrifrån. 
Sträckor där bäcken leds genom kulvert visas som heldragna svarta streck. Källa: Glencore Manganese Norway AS 
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Glencore Manganese Norway AS tillverkar manganlegeringar baserade på manganmalm 
(verksamhetsriskklass 1) och sintrar stora mängder manganmalm (kapacitet ca 350 000 ton 
sinter/år) (Reppe Bell & Marthinsen 2003). Produktionen av ferrolegeringar ger upphov till 
silikomanganslam från vattenreningsanläggningen, vilket bland annat finns deponerat i 
deponi 2.1 (se övre högra hörnet i figur 1). Utsläppstillåtelsen för Glencore gäller utsläpp till 
huvudavloppet, men utsläpp via lakvatten med förhöjda halter från deponiläckage har 
tidigare kunnat konstateras till Mobekken (Lundkvist 2010). En nyare rapport från det 
Norska institutet för vattenforskning (Beyer et al. 2016) visade att avrinningen av skadliga 
ämnen från deponi 2.1 till bäcken har minskat, därmed finns anledning att undersöka 
bäckens nuvarande tillstånd. En analys av bottensedimenten kan bidra till att skapa en bättre 
bild av ämnenas utbredning och effekt på biota, exponeringsrisker och behovet av eventuella 
åtgärder. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med studien var att få en översikt av spridningen av tungmetaller längs Mobekken och 
eventuella risker kopplade till dessa i Mobekkens öppna lopp. Fokus låg på de prioriterade 
provtagningsämnena totalt krom, krom(VI), mangan, koppar, kadmium, nickel, bly, arsenik 
och zink. 

 

1.2 Frågeställningar 
Under arbetet har rapporten utgått från följand frågeställningar: 
- Hur ser spridningen av ämnen ut? Bedömning av olika grovtagningsplatser utifrån EQS. 
- Vilka hälsomässiga/miljömässiga risker finns? Utifrån risk för oxidation/exponering.  
- Krävs åtgärder för att minska/undvika oxidation/exponering? Vilka i så fall? 

 
 

2 Bakgrund 
 

2.1 Bedömningsgrunder   
EUs vattendirektiv (2000/60/EG) medförde krav på statusklassning utifrån interkalibrerade 
gränsvärden. Statusklassning ger en bild av ett vattendrags befintliga status. Hos ytvatten 
bedöms både kemisk status och ekologisk status och de sammanlagda parametrarna 
bestämmer sedan ett vattendrags miljökvalitet. 
 
För den ekologiska statusen tillämpas ett femklassystem som spänner mellan opåverkat 
vatten (vilket matchar referensvärden) och kraftigt förorenat vatten (vilket kan ge 
omfattande akut toxiska effekter). Vid klassificering av ekologisk status tar man i första hand 
hänsyn till biologiska kvalitetsfaktorerna och om de påvisar god status tas hänsyn även till 
fysikalisk kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (Caruso et al. 2013). Den kemiska 
statusen bedöms till större del utifrån EQS-värden (environmental quality standards) för 
EUs prioriterade ämnen (Caruso et al. 2013). Så länge dessa gränsvärden inte överskrids ska 
ingen risk för akvatiska organismer finnas. Den kemiska statusen (god/uppnår ej god status) 
beror kort sammanfattat på om EQS för EUs prioriterade ämnen överskrids eller inte. AA-
EQS (gränsvärdet för klass II) översätts till Annual Average-EQS, och MAC-EQS 
(gränsvärdet för klass III) översätts til Maximum Annual Concentration-EQS. 
 
För kraftigt modifierat vatten bedöms inte ekologisk status, istället ska vattnet uppnå god 
ekologisk potential eftersom det av ett eller flera skäl är omöjligt att uppnå god ekologisk 
status i det enskilda vattendraget (exempelvis vid vattenkraftverk). Även för kraftigt 
modifierat vatten kvarstår målet god kemisk status. Mobekken kan klassas som ett kraftigt 
modifierat vatten. 
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EQS-värden finns framtagna av EU men enskilda medlemsländer får använda sig av egna 
matriser så länge samma skyddsnivå eller bättre uppnås. 
 
Norge har sedan tidigare miljötillståndsklassningar som anger gränsvärden för 5 olika 
klasser, liknande svenska Naturvårdsverkets tidigare bedömningsgrunder för miljökvalitet. I 
utgångspunkt används idag nyare dokument baserade på EUs klassningar (exempelvis m-
241/2014), men i de fall värden saknas används äldre dokument (exempelvis TA 2229-2007). 
Det är i huvudsak miljökvalitetsstandarder (EQS) i dokumentet m-241/2014 (Arp et al. 2014) 
som har använts i denna rapport  för att skapa en bild av föroreningsnivån i bäckens vatten 
och sediment. Gränsvärden för jord hämtades från dokumentet TA 2553-2009 (Jørund et al. 
2009). För gränsvärden och klassningar från dokumenten, se kapitel 3.4. 
 

2.2 Presentation av aktuella ämnen 
Tidigare studier har i området påvisat höga halter av flera tungmetaller. Ämnen som legat i 
fokus för denna rapport är arsenik, kadmium, krom-tot, krom(VI), koppar, mangan, nickel, 
bly och zink. Kadmium, nickel och bly ingår bland vattendirektivets 33 prioriterade ämnen 
(2013/39/EU) medan krom och arsenik finns med på Norges lista över nationellt 
prioriterade ämnen (Miljødirektoratet 2016).  
 
2.2.1 Arsenik 
Arsenik är giftigt och cancerframkallande. Arsenik och arsenikföreningar kan vara giftiga 
även i mycket små koncentrationer (Persson 2015). För människor är riskgruppen främst 
foster och små barn. Arsenik i mark är därmed en allvarlig risk på platser där barn vistas, 
även om förgiftningsrisken varierar beroende på typ av arsenikförening. Det är främst 
oorganisk arsenik som är giftig, medan giftigheten hos organisk arsenik varierar. 
 
2.2.2 Kadmium 
Förutom att ge skador på andningsorganen så har studier visat att inandning av kadmium 
kan leda till lungcancer (ATSDR 2012c). Om man bortser från den rökande delen av 
befolkningen är föda idag det vanligaste exponeringssättet. Kadmium är bioackumulerbart 
och toxiskt för djur och vattenlevande organismer (Berggren Kleja et al. 2006). Hos 
sötvattenfiskar har toxiska effekter uppstått vid så låga koncentrationer som 1-10 µg/l.   
 
2.2.3 Krom 
Krom används i legeringar för att ge ökad korrosionsresistens. De vanligaste varianterna av 
krom är tri- och hexavalent krom, av vilka hexavalent krom är giftigast (Palmer & Puls 1994). 
Hexavalent krom kan bindas i vattenlösliga föreningar och därmed spridas lättare än trevärt 
krom både i kroppen och naturen. Hexavalent krom kan reduceras till trivalent krom under 
anaeroba förhållanden. Vad gäller hälsorisker är hexavalent krom enligt ATSDR (2012b) en 
stark allergen (verkar främst mot andningsapparat och hud), också trivalent krom kan ge 
kontaktallergi (Hartwig 2008). Luftburet krom kan ge andningsapparat relaterade problem 
och är cancerogent. 
 
2.2.4 Koppar  
För människor sker överintag av koppar sker främst via dricksvatten, men boende nära 
industrier kan även få ett excessivt intag via damm (ATSDR 2004). Koppar är en 
mikronutrient, som i likhet med det mesta annat kan ge negativa hälsoeffekter vid för högt 
intag, bland annat skador på lever, njurar och immunförsvar. Koppar är också toxiskt för 
bakterier, alger och vattenlevande djur (Grass et al. 2011), men LethalDose-halten (LD50) 
varierar mellan olika arter. 
 
2.2.5 Mangan  
Mangan i vatten tenderar att bioconcentreras av lågtrofisk biota, men upptaget hos akvatiska 
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ryggradslösa djur och fiskar varierar beroende på temperatur, pH och salinitet (WHO 2004). 
Även om mangan är mikronutrient hos både djur och människor kan toxiska effekter uppstå 
vid höga halter, dessa skiljer sig mellan arter. Förhöjt intag av mangan kan hos människor ge 
bland annat dystoni och parkinson liknande besvär (ATSDR 2012a). Mangan kan dock också 
verka beskyddande, då exempelvis växter tar upp mangan istället för andra mer toxiska 
tungmetaller.  
 
2.2.6 Nickel 
Hos människor sker överexponering av nickel främst via luft, förhöjd risk för lungcancer har 
påvisats hos yrkesmässigt nickelutsatta (exempelvis arbetare som andas in nickeldamm vid 
raffinaderier) (ATSDR 2005b). Risker vid hudkontakt av nickel i omgivningen är små, 
kontakteksem kan uppstå hos nickelkänsliga individer. Risken för oralt intag av höga halter 
nickel från omgivningen anses vara extremt liten och biotillgängligheten hos intaget nickel är 
vanligtvis lågt. Nickel i sediment och mark är vanligen immobilt så länge pH inte är lågt. 
Intag av höga koncentrationer kan vara toxiskt för djur (Berggren Kleja 2006), främst då 
nickel ersätter zink, vilket ger zinkbrist med följdsjukdomar. 
 
2.2.7 Bly 
Bly klassificeras inte som cancerogent men kan ge skador på nervsystemet och påverka 
inlärningsförmågan (ATSDR 2007). Redan vid relativt låg exponering kan det ge symptom 
som blodbrist och njurpåverkan. Djur som exponeras för bly får liknande symptom som 
människor. Bly binds hårt till mineraler och organiskt material (Berggren och Kleja 2006) 
men kan tas upp av växter. 
 
2.2.8 Zink  
Zink hör till de mindre giftiga tungmetallerna, samtidigt som det är ett av de vanligast 
förekommande. Medvetet eller omedvetet överintag av zink medför vanligtvis måttliga risker 
för människor (ATSDR 2005a) men höga zinkhalter kan vara skadligt för vattenlevande 
varelser och risken är störst i mjuka, näringsfattiga vatten med lågt pH (Linderholm 2014). 
 
 

3 Material och metod 
 
Arbetet är baserat på två delar. En informationssamling från tidigare studier och en 
metaanalys av tillgängliga värden från nya och äldre mätningar. Provtagningsdata från 
vårens provtagningar har sedan tolkats för att tillsammans med informationssamlingen ge 
en aktuell bild av föroreningssituationen i Mobekken. Gränsvärdesrelaterade dokument 
användes som hjälp vid tolkning.  
 
Allmän information om de aktuella ämnena presenteras i kapitel 2.2 och platsbeskrivning 
finns i 3.1. De huvudsakliga tidigare studierna som denna rapport baseras på presenteras i 
kapitel 3.2. De huvudsakliga provtagningsrapporterna som ligger till grund för metanalysen 
presenteras under kapitel 3.3. Analys av vårens prover utfördes av SINTEF Molab med 
ackrediterade underleverantörslaboratorier.  
 

3.1  Platsbeskrivning 
Mobekken dränerar Mofjellets skogsbeklädda fjällsida och leds genom kulvert under 
industriområdet och E6. Utanför industriområdet är bäcken öppen och sedan ca 10 år 
tillbaka tätad i botten med membran ca 350 meter innan den återigen går i kulvert (se figur 
2). Mofjellets berggrund består av massiv grå gnejs med lager av amfibolit, biotit och 
muskovit (Bjerkgård et al. 2013), vilka SLU menar är relativt lättvittrade (SLU 2007). pH på 
det inkommande vattnet från fjällsidan är vanligtvis något surt och ligger på ca 6, men har de 
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senaste tre åren haft högre värden. Sett till historiska data (1996-2016) är 
årstidsvariationerna för pH i bakgrundsproverna vanligtvis små. De lägsta pH-värdena är 
vanligtvis uppmätta i november. Bakgrundsprov taget i maj 2016 hade pH 8.8 (Hunnes 
2016a).  
 
Mobekken mottar pumpvatten från Mofjellets nedlagda gruvgångar (där bland annat 
förorenade massor deponerats), lakvatten från både gamla och nya deponier samt förorenat 
vatten från andra förorenade arealer på området (Mentzoni Grønning 2014). Mentzoni 
Grønning (2014) påpekar i sin rapport att bäckens vattenföring varierar kraftigt, från 
nästintill torr till normalvariation mellan 300-500 m3/h med extremvärden upp till 3 600 
m3/h. Bäcken har mycket kort reaktionstid från nederbörd till flödessituation. Sedimentet är 
mestadels grovt, och strandkanten består av grövre sten. Dess pH ligger högt, vanligtvis ca 
10,4, och tydliga årstidsvariationer saknas (Mentzoni Grønning 2014)(Data från Glencore 
2016).   
 

 
Figur 2. Karta som visar grundvattnets strömningsriktningar samt deponiers belägenhet i Svortdalen i 
förhållande till Mobekken. Modifierad karta från Storheil (2015).  
 
Mobekkens öppna lopp besöktes under sommaren. Från bostadskvarteren går det en liten 
stig ned mot bäcken, i höjd med kulverten, till en tipp för trädgårdsavfall ca 20 meter vid 
sidan av bäcken. Inga direkt upptrampade stigar ledde till vattnet. Vid ett tidigare besök 
noterades det att denna stig också används vintertid, men inte heller då fanns stigar vidare 
som ledde till bäcken. Då man följer bäcken nedströms förblir vegetationen slyig och inga 
stigar tillkommer. Vegetationen blir mer öppen vid slutet av dess öppna lopp, vid ett 
behandlingshem (se figur 3).  
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Figur 3. Mobekken där den passerar behandlingshemmet. Vägen på bilden endast en kort bit jämsides bäcken.  
 

I figur 3 kan också bäckens steniga strandkant och slyiga sidovegetation ses. Fina 
vildhallonbestånd kunde observeras. Bäcken är troligen inte intresseväckande för barn eller 
besökande i området då den är stenig, grund, och mest fylld av slam (se figur 4).  
 
Det finns en markering som påtalar att vattnet är förorenat och det är en skylt som är fäst vid 
kulvertens ingång. Vid kulverten var det en skarp doft och ett stort område med 
rödbrunfärgad substans. Dessa brunfärgade områden syntes också på sina platser (bakom 
stenar m.m.) längre ned i bäcken, men uppe vid kulverten var utbredningen som störst och 
minskade sedan. Nedströms bäcken fanns ytterligare två utlopp, -rör av okänd härkomst. 
Enligt Storheil (muntl.) rör det sig om utlopp från företag på områden som saknar 
utsläppstillåtelse. Det första utloppet nedströms kulverten är mindre och nästan övervuxet, 
det andra är större och mer öppet (se figur 4).  
 

 
Figur 4. Utsläpp med okänt innehåll ger vit missfärgning i Mobekkens vatten innan det späds. Notera även 
bottenmaterialet.  
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3.2 Tidigare studier  
Föroreningssistuationen kring de gamla deponierna på industriområdet undersöktes år 2005 
(Grini). Styrkt av tidigare och andra miljöundersökningar på området kom Grini fram till att 
deponierna utgjort en betydande föroreningskälla för främst tungmetaller och polycykliska 
aromatiska kolväten. Dessa har förorenat områden nedströms, och tillförsel har till stor del 
skett via Mobekken.  
 
Utsläpp till vatten sker via huvudavloppet, dagvattensystemet, grundvatten, Mobekken och 
Tverråga. MIP (Mo Industripark AS) övervakade tidigare Mobekken (provpunkt 2 och 3, se 
figur 5) och mätte då det kemiska tillståndet i vattnet med hjälp av parametrarna 
Suspenderat material, TOC, Total fosfor, aluminium, barium, bly, järn, kalcium, koppar, 
krom, kvicksilver, mangan, natrium, zink, arsenik, kadmium, nikkel och PAH. Prover togs 4-
6 gånger per sedan år 2000, men också äldre liknande provtagningsresultat finns. De äldre 
provtagningarna varierar i uppmätta ämnen och antal provtagningar per år. En 
sammanställning av dessa provtagningsresultat har tillhandahållits av SINTEF MoLab.  
 
Dokumentet om MIPs övervakningprogram (Mentzoni Grønning 2014) är en annan 
intressant källa vad gäller allmän information om belägenhet, tidigare slutsatser och 
övervakningsplaner. 
 
NIVA (Beyer et al. 2016) publicerade nyligen en rapport rörande utsläpp och förekomst av 
sexvärt krom i lakvatten från deponi 2.1 (som sluttäcktes juni 2015). I rapporten 
förespråkades vidare undersökningar av sedimentet i Mobekken för att undersöka historiska 
föroreningar. Rapporten sammanfattar tidigare deponiprovtagningsresultat.  
 
3.2.1 Variation över tid 
För att lättare se eventuella samband under en längre tidsperiod har diverse enklare 
variationsdiagram skapats utifrån de tidigare uppmätta värdena som tillhandahölls av Sintef 
Molab och Glencore. Till följd av antalet ämnen delades de upp för två olika diagram för att 
kunna se eventuella variationer tydligare. Uppdelningen gjordes utifrån  uppmätt halt. Alltså, 
ämnen med generellt högre värden i ett diagram och ämnen med lägre värden i ett annat. 
Uppdelningen blev därmed följande: koppar, mangan, bly och zink för sig, och krom, 
arsenik, kadmium och nickel för sig.  
 

3.3 Provtagningar våren 2016 
Nya provtagningar genomfördes våren 2016. Analyserna utfördes av SINTEF Molab med 
ackrediterade underleverantörslaboratorier.  
 

3.3.1 Vattenprovtagning av lakvatten från deponi 2.1 
Fyra gånger per år analyseras lakvatten från deponin som sluttäcktes i juni 2015, två gånger 
per år analyseras grundvatten nedströms deponin och 2 gånger per år analyseras dagvatten. 
Krom(VI) analyseras en gång per år (i fjärde kvartalet, vinter). I juli 2016 kom nya 
analysresultat som redovisade lakvatten och dagvattenprovtagning. I resultatdelen noteras 
analysresultat för lakvatten (från provtagningar i januari och maj 2016) eftersom detta vatten 
rinner in i Mobekken.  
 

3.3.2 Sediment och jordprovtagning 
Provtagning i Mobekkens sediment och intilliggande jord gjordes i april 2016. Prover togs i 
bäckens mellersta del (se figur 5). Parametrar som analyserades var: total krom, sexvärt 
krom, mangan, kadmium, koppar, nikkel, bly, arsenik, zink och PAH. I botten av bäcken 
finns ett membran, vilket medför att sedimentdjupet är tunt. Bäcksedimentets 
beståndsmaterial är grovkornigt med ett tunt skikt finare material ovanpå (troligtvis också en 
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del utfällningar). Det tunna sedimentskiktet analyserades. Det bör noteras att det tunna 
sedimentskiktet är att betrakta som rörligt, i kombination med Mobekkens varierande 
vattenflöde rör sig partiklarna därför snabbt ut i Ranfjorden. Jordproverna togs intill bäcken 
på två skikt, ett ytligt (0-5cm) och ett djupare (5-10cm).  
 

3.3.3 Vattenprovtagningar i Mobekken 2016 
Nya vattenprover togs vid fyra olika platser längs Mobekken i slutet av maj 2016 (se figur 5).  
Utöver huvudämnena för denna studie (krom, mangan, koppar, kadmium, nickel, bly, 
arsenik och zink) analyserades också andra ämnen. Provtagningarna skedde i övre (punkt 1) 
och nedre delen (punkt 2) av Mobekkens öppna lopp vid E6:an, på en plats högre upp i 
bäcken (punkt 3) samt ett bakgrundsprov (punkt 4). Punkt tre är före påsläpp från områdets 
vattenledningar, deponidränering m.m, men anses ändå vara påverkad av andra orsaker.  
 

 
Figur 5. Kartbild med markerade vatten, jord- och sedimentprover togs. Vattenprovtagningsplatser har 
cikelsymbol och är numrerade enligt givna nummer. Plats för jord- och sedimentprovtagning är markerad med 
stjärna. Modifierad karta från gislink.no 

 
3.4 Gränsvärden 
För tillståndsklassning av de olika ämnena i vatten-, jord- och sedimentproverna jämfördes 
uppmätta värden mot gränsvärden från m-241/2014 (Arp et al. 2014) och TA 2553-2009 
(Jørund Hansen & Danielsberg 2009). Se sammanfattande tabeller nedan.   
 
Tabell 1. Hälsobaserade tillståndsklasser för ämnen i förorenad jord enligt TA 2553-2009 (Jørund Hansen & 
Danielsberg 2009). Koncentrationer angivna som mg/kg TS.  

Klass / 
Ämne 

1 
Mycket God 

2 
God 

3 
Moderat  

4  
Dålig 

5  
Mycket Dålig 

Arsenik < 8  8-20 20-50 50-600 600-1000 
Bly < 60 60-1 00 1 00-300 300-700 7 00-2500 

Kadmium <1 ,5  1 ,5 - 1 0 1 0-15 1 5-30 30-1 000 
Koppar < 1 00  1 00-200 200-1000 1 000-8500 8500- 25000 
Zink <200  200-500 500-1 000 1 000-5000 5000-25000 
Krom (III) <50  50-200 200-500 500-2800 2800-25000 

Krom (VI) <2  2-5 5-20 20-80 80-1 000 
Nickel < 60  60-135 1 35-200 200-1200 1 200-2500 

 
Tabell 2. Tillståndsklasser för ämnen i sediment enligt m241-2014 (Arp et al. 2014). Koncentrationer angivna 
som mg/kg TS. Nya värden som inte har bestått kvalitetskontrollen är inte med (med undantag för koppar).  

Klass / 
Ämne 

I 
Bakgrundsvärde 

II 
AA-EQS 

III 
MAC-EQS 

IV 
 

V 
Omfattande 
akuta tox.eff.  

Arsenik 1 5  47  7 1 580 >580 
Bly 25 1 50 1 400 6000 6000 
Koppar 20 84 84 1 47 >1 47 
Zink 90 340 340 2600 >2600 

Krom-tot 60  620 6000 60000 60000 
Kadmium 0,2  2,5 1 6 1 57 >1 57 
Nickel 30 42 271 533  >533 
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Tabell 3. Tillståndsklasser för ämnen i färskvatten enligt m241-2014 (Arp et al. 2014). Koncentrationer angivna 
som µg/l. Nya värden i m241-2014 som inte har bestått kvalitetschecken är inte med.   

Klass / 
Ämne 

I 
Bakgrundsvärde 

II 
AA-EQS 

III 
MAC-EQS 

IV 
 

V 
Omfattande 
akuta tox.eff.  

Arsenik 0,1 5 4,8 8,5 85 >85 
Bly 0,05 1 ,2 1 4 57  >57 
Koppar 0,3  7 ,8 7 ,8 7 8 >7 8 

Zink 1 ,5 1 1 1 1 60 >60 
Krom-tot 0,2  3 ,4 3 ,4  3 ,4 >3,4 
Kadmium* 0,03  * * * * 

Nickel 0,5 1 ,7 34 67  >67 
*Gränsvärden för kadmium varierar beroende på vattnets hårdhet.  
 
För flera av ämnena är de olika gränsvärdena lika. Ett tydligt exemplet är krom-total i  
färskvatten, där gränsvärdet för klass II -V är 3,4 µg/l. Detta beror på att skillnaden i resultat 
mellan kroniska och akuta test är liten. Hans Peter Arp (mailkontakt) menar att 
bedömningen i det fallet beror på mängden krom(VI) och/eller krom(III) av krom-total. 
 
 

4 Resultat 
 
I tabell 4 och kapitel 4.1.1 – 4.1.9 finns samlade resultat med kommentarer från vårens 
provtagningar för varje enskilt ämne. I kapitel 4.2 finns tabeller med uppmätta halter samt 
tilldelade tillståndsklasser utifrån uppmätta halter för vårens provtagningar. I kapitel 4.3 
finns figurer som visar tidsmässig variation av provtagningsresultat för nya och äldre värden.   
 
4.1 Samlade resultat för varje enskilt ämne 
 
Tabell 4. Öv ersikt av provtagningsresultat för lakvatten, jord, sediment och bäckvatten från första halvåret 2016.   

 Deponilakvatten 
μ g /l 

Sediment 
Mg /kg  TS  

Jord 
Mg /kg  TS  

Vatten (Mobekken) 
μ g /l 

 Januari Maj  0-5cm 5-10cm 1 2 3 4 
Arsenik <1  <1  6 4 1 2  1 ,6  1 ,1  0,2  0,002 

Kadmium 1 ,3  <0,5 7 ,6  1 4 32 0,84 0,81  0,92 <0,01 
Krom -tot 1 3  25 1 35 96 235 1 ,9  1 ,2  0,24 <0,05 

Krom(VI) - 25,1  0,4  0,5 1  1 ,23 <0,4
0 

<0,40 <0,4
0 

Koppar 8,8 5 61  1 08 263  7 ,15 1 2,1  8,3  1 ,69 

Mangan 51 0 36 2820 2960 6600 20,2 1 9,8 37 ,9 3 ,45 

Nickel <2 <2 1 5 1 4 24 0,72 0,6 0,48 0,1 6 

Bly  1 40 460 1 22 528 1 080 3 ,54 2,97  3 ,1 5 0,05 
Zink 35 8,8 2280 427 0 6820 403  420 51 9 1 ,67  

 
4.1.1 Arsenik 
Arsenik uppmättes i högre halter djupare i jorden än i det ytligaste jordlagret. Också halten i 
sedimentet översteg halten i det ytligaste jordlagret. Halterna i lakvatten var under 
detektionsgränsen.  
 
Utifrån vårens provtagningar går det att i tabell 4 avläsa en ganska jämn ökning av arsenik 
mellan de olika provtagningsplatserna längs Mobekken. Efter provtagningspunkt 4 
(bakgrundsprovet) så ökade halten något, för att sedan stegra mellan punkt tre (vilket är före 
påsläpp av industriområdets deponidräneringsledningar m.m.) och två (som är efter 
påsläpp).   
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I Mobekken har halterna arsenik generellt ökat sedan tidigt 2000-tal och de senaste åtta 
åren har årsmedelvärdena från provtagningspunkt 2 överskridit AA-EQS (klass II). Vissa år 
har enskilda mätningar visat på värden som överskridit MAC-EQS (Klass III) (exempelvis 12 
μg/l i februari 2013). Halten arsenik är vanligtvis lägst i juni, och prover från våren 2016 
visar på halter kring 1 μg/l. 
 
4.1.2 Kadmium 
I jorden fördubblas halten av kadmium i det djupare jordskiktet jämfört med det ytligare. 
 
I vårens vattenprover uppmättes den högsta halten kadmium redan på punkt tre, före 
påsläpp från industriområdets ledningar. När vattnet sedan når Mobekken (punkt två och 
ett) har halterna sjunkit något, även om de fortfarande ligger långt över referensvärdet 0,03 
μg/l. 
 
Kadmiumhalten i Mobekken (provtagningspunkt 2) har under åren varierat, 
årsmedelvärdena har pendlat mellan ca 1 μg/l och ca 4 μg/l. Sett till äldre 
provtagningsresultat (för provpunkt 2) så verkar kadmium i Mobekken ha årstidsvariationer, 
med lägre halter under barmarkssäsongen jämfört med vintertid.  
 
Årets lakvattenprover påvisade ganska höga halter kadmium, 1,3 μg/l i maj och 0,5 μg/l i 
januari, men eftersom vattnets hårdhet är okänd går det inte att jämföra halterna mot 
gränsvärden.  
 
4.1.3 Krom 
Kromhalten var högre i sedimentet än i det ytliga jordskiktet. Det djupare jordskiktet hade i 
sin tur ungefär dubbelt så höga halter jämfört med det ytliga.  
 
I vårens provtagningar i Mobekken så syntes den största ökningen mellan punkt 3 och 2, 
alltså efter påsläpp från deponier etc. Halten fortsatte att stiga nästan lika mycket även 
nedströms mellan punkt 2 och 1. 
 
I vatten har värdena varierat genom åren (vid provtagningspunkt 2). Trenden sedan tidigt 
2000-tal har varit stadigt stigande årsmedelvärden för att sedan 2009-2016 hålla sig mellan 
8-12 μg/l, med ett extremvärde år 2013 på 22 μg/l. Sett till äldre provtagningsresultat 
(provtagningspunkt 2) så verkar krom i Mobekken ha årstidsvariationer, där de högsta 
halterna har uppmätts vintertid (nov-feb) och de lägsta halterna vår, sommar och höst (maj-
sep). 
 
Lakvattenproven visade på kraftigt förhöjda kromhalter jämfört med EQS, 13 μg/l i januari 
och 25 μg/l i maj.  
 
4.1.4 Krom(VI) 
Halten krom(VI) var ungefär den samma i sedimentet som i det ytliga jordskiktet, men i det 
djupare jordskiktet var halten dubbelt så hög.  
 
Halterna av krom(VI) i vattenproverna från området var under detektionsgräns, förutom på 
provtagningspunkt 1 (i Mobekkens nedre del) där det uppmättes till 1,23 μg/l, vilket 
överstiger gränsvärdet för klass I (0,2 μg/l).  
 
Lakvattenprovet i maj visade på kraftigt förhöjda krom(VI)halter (25,1 μg/l) jämfört med 
EQS. 
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4.1.5 Koppar 
Kopparhalten i sedimenten var förhållandevis låg jämfört med halterna i jord. Halten koppar 
i det djupare jordskiktet var mer än dubbelt så hög som i det ytligare.  
 
I vårens vattenprover uppmättes den högsta halten vid provpunkt två, i början av Mobekkens 
öppna lopp, för att sedan minska en hel del vid nedre delen av det öppna loppet.  
 
Vid provpunkt 2 har årsmedelvärdet koppar för 2009-2011 legat ganska stabilt kring 11 μg/l, 
med en topp 2013 med 16 μg/l. Sett till äldre provtagningsresultat för provtagningspunkt 2 
så verkar koppar sakna tydliga årstidsvariationer i Mobekken.  
 
Kopparhalten i lakvattenprovet visade förhöjda halter, 8,8 μg/l i januari och 5 μg/l i maj.  
 
4.1.6 Mangan 
Halten mangan var lika hög i sedimentet som i det ytliga jordskiktet. Halten i det djupare 
jordskiktet var däremot fördubblad gentemot det ytliga jordskiktet.  

 
Vårens vattenprover från området visade att manganhalten är som högst före påsläpp från 
deponier m.m. Halten i Mobekken (provpunkt 1 och 2) var ganska stabil och lägre än vid 

provpunkt 3.  
 

Sett till äldre provtagningsresultat från provtagningspunkt 2 har årsmedelsvärdet av mangan 
varierat kraftigt från år till år samt under årets olika månader. 
 

Vägledning och gränsvärden kring manganhalter saknas, och den uppmätta halten från 
lakvattenprovet (se tabell 4) förblir oklar, men halten i lakvattenprovet var ungefär lika hög 
som den högsta uppmätta halten (provpunkt 3) i vårens vattenprover.  
 
4.1.7 Nickel 
I sediment och ytlig jord var de uppmätta halterna ungefär lika höga, i det djupare 
jordskiktet var halten något högre än i sediment och ytlig jord (se figur 17). I vårens 
vattenprover visade nickel en relativt jämn ökning mellan de olika punkterna, även mellan 
punkt 2 och 1.  
 
Äldre provtagningsresultat från provtagningspunkt 2 visade att årsmedelsvärdet för nickel har 
varierat genom åren, men de senaste tre åren har årsmedelvärdet legat stabilt på 2 μg/l, vilket 
övertstiger AA-EQS för nickel (1,7 μg/l). Inga tydliga årstidsvariationer för nickel uppmätt 
vid provpunkt 2 verkar finnas. 
 
I lakvattenprovet var nickel under detektionsgräns.  
 
4.1.8 Bly 
Bly uppmättes till markant högre halter i jord än i sediment, med särskilt förhöjda halter i 
det djupare jordskiktet.  
 
I vattenproverna från Mobekken var halterna ca 3 ggr högre än i bakgrundsprovet och högsta 
halten uppmättes i nedre delen av Mobekken (punkt 1) (se figur 20).  
 
Utifrån de äldre provtagningsresultaten från provpunkt 2 kunde inga tydliga 
årstidsvariationer observeras, även om de uppmätta värdena varierar mellan olika 
provtagningar mellan 110 μg/l (april 2011) och 8,3 μg/l (maj 2011). Årsmedelvärdet bly vid 
provtagningspunkt 2 har varierat mellan åren, och då legat mellan ca 20-40 μg/l.  
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Lakvattenprovet visade på kraftigt förhöjda blyhalter i lakvattnet från deponi 2.1, 140 μg/l i 
januari och 46 μg/l i maj.  
 
4.1.9 Zink 
Mängden zink var störst i det djupare jordskiktet jämfört med sedimentet och det ytligare 
jordskiktet. Vårens vattenprover visade att zink uppmätts till högsta halt på punkt 3, och 
sedan minskade nedströms i Mobekken.  
 
Utifrån de äldre provtagningsresultaten från provpunkt 2 kunde inga tydliga 
årstidsvariationer ses. Årsmedelvärdet för zink i Mobekken har varierat ganska kraftigt år till 
år (variationer mellan ca 1000-1700 μg/l) men resultatet visar på en minskande halt zink.  
 
I lakvattenprovet från deponi 2.1 var halten zink något förhöjd men mycket lägre jämfört 
med vattenproverna från Mobekken.   
 
4.2 Samlad översikt av tillståndsklasser  
 
4.2.1 Vattenanalyser deponi 2.1 
Tillståndsklassningen av halterna från lakvattenprovet från deponi 2.1 taget i maj baserades 
på tabell 5 (EQS-baserade tillståndsklasser för färskvatten) i rapporten av Arp et al. (2014). 
 
Tabell 5: Tillståndsklassningar för olika ämnen från lakvattenproven. Uppmätt halt öv erst, tilldelad klassning 
under. Notera stjärnmarkeringar. Alla värden är i µg/l.  

Ty p: Arsenik Kadmium Krom  Krom(VI) Koppar Mangan Nickel Bly  Zink 
Lakvattenprov 
Maj 2016 

<1  
I *** 

<0,5 
I *** 

25 
V 

25,1  
V 

5 
II 

36 
---** 

<2 
I*** 

46 
IV 

8,8 
II 

**Utifrån rekommendationen i Veileder 01:2009 (Direktoratsgruppa Vanndirektivet, 2009) ska äldre 
gränsvärden från vägledningen av Andersen et al . 1997 användas i de fall där nyare vägledningar saknar 
gränsvärden. Tillståndsklassningen för mangan i vägledningen av Andersen et al . 1997 baseras på lämplighet som 
dricksvatten, något som är uteslutet för Mobekken.   
***Under detektionshalt.  

 
Lakvattenprovet från maj visar på acceptabla halter för de flesta ämnen utöver krom, 
krom(VI) och bly.  

 
4.2.2 Sediment och jordprovsanalys 
Sedimentet som analyserades var grovt, med en vattenhalt på 32,7%. Tillståndsklassningen 
av halterna från sedimentprovet gjordes ändå och utgick från tabell 6 (EQS-baserade 
tillståndsklasser för sediment) i rapporten av Arp et al. (2014). 
 
Tabell 6: Tillståndsklassningar för de olika ämnena från sedimentprovtagningen. Uppmätt halt överst, tilldelad 
klassning under. Notera stjärnmarkeringar. Alla värden är i mg/kg torrsubstans(TS). 

 Arsenik Kadmium Krom  Krom(VI) Koppar Mangan Nickel Bly  Zink 

Sediment: 1 5 
I 

7 ,6 
III 

1 35 
II 

0,4  
* 

61  
II 

2820 
* 

1 5 
I 

1 22 
II 

2280 
IV 

*Det finns inga fastställda gränsvärden i sediment för mangan och specifikt krom(VI) (Bakke et al. 2007). 

 
I jord klassificerades halterna (tabell 7) från jordproven enligt Jørund et al. (2009). Detta 
eftersom gränsvärden för tillståndsklasser i jord saknades i rapporten av Arp et al. (2014). 
Det bör noteras att gränsvärdena från rapporten av Jørund et al. (2009) inte baseras på 
miljöfara, toxicitet för djur och växter eller liknande, utan är baserad på risker för 
människors hälsa.   
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Tabell 7 : Tillståndsklassningar för de olika ämnena från jordprovtagningen. Uppmätt halt öv erst, tilldelad 
klassning under. Notera stjärnmarkeringar. Alla värden är i mg/kg torrsubstans(TS).  

Prov tagningsplats: Arsenik Kadmium Krom  Krom(VI) Koppar Mangan Nickel Bly  Zink 

Jord 0-5cm  4 
I 

1 4 
III 

96 
* 

0,5 
I 

1 08 
II 

2960 
** 

1 4 
I 

528 
IV 

4270 
IV 

Jord 5-1 0cm 1 2 
II 

32 
V 

235 
* 

1  
I 

263 
III 

6600 
** 

24 
I 

1080 
V 

6820 
V 

* Det finns inga fastställda gränsvärden i jord för totalt krom, däremot finns det gränsvärden för specifikt 
krom (III) och krom(VI) (Jørund et al. 2009). 
**I rapporten av Jørund et al. 2009 saknas gränsvärden för klassning av mangan.  

 
Utifrån analysresultaten av jordproverna går det enkelt att avläsa hur metallerna spridits på 
djupet. För nästan alla metaller (förutom krom(VI) och nickel) så skedde en försämring i 
djupled. Kadmium, bly och zink fick de sämsta klassningarna.  
 
4.2.3 Analys av nya vattenprover 
Utifrån klassificering enligt Arp et al. (2014) tilldelades de olika ämnena följande 
tillståndsklasser beroende på uppmätt halt i vattenproverna som togs i maj 2016. Alla värden 
är i µg/l. 

 
Tabell 8: Tillståndsklassningar för de olika ämnena från vattenprovtagningen. Uppmätt halt öv erst, tilldelad 
klassning under. Notera stjärnmarkeringar. 

Prov tagningsplats: Arsenik Kadmium* Krom  Krom(VI)** Koppar Mangan*** Nickel Bly  Zink 
1  (Mobekken) 1 ,6 

II 
0,84 
--- 

1 ,9 
II 

1 ,23 
I 

7 ,15 
II 

20,2 
--- 

0,72 
II 

3 ,54 
III 

403  
V 

2  (Mobekken) 1 ,1 
II 

0,81 
--- 

1 ,2 
II 

<0,40 
I 

1 2,1 
III 

1 9,8 
--- 

0,6 
II 

2,97 
III 

420 
V 

3  0,2  
II 

0,92 
--- 

0,24 
II 

<0,40 
I 

8,3  
II 

37 ,9 
--- 

0,48 
I 

3 ,15 
III 

51 9 
V 

4 (Bakgrundsprov) 0,002 
I 

<0,01 
I 

<0,0
5 
I 

<0,40 
I 

1 ,69 
I 

3 ,45 
I 

0,1 6 
I 

0,05 
I 

1 ,67 
I 

*Klassificeringen av kadmium i färskvatten beror på vattnets hårdhet, vilket är okänd då ingen beräkning av 
hårdhet har gjorts (Hunnes, muntl.  2016b).  
**Tillståndsklass för hexavalent krom specifikt saknas. Klassificeringen är istället utifrån värdet för krom -tot 
(enligt Arp et al. 2014).  
***Utifrån rekommendationen i Veileder 01:2009 (Direktoratsgruppa Vanndirektivet, 2009) ska äldre 
gränsvärden från vägledningen av Andersen et al . 1997 användas i de fall där nyare vägledningar saknar 
gränsvärden. Tillståndsklassningen för mangan i vägledningen av Andersen et al . 1997 baseras på lämplighet som 
dricksvatten, något som är uteslutet för Mobekken.   

 
Vid klassificering hamnade de flesta undersökta ämnen i god till moderat tillståndsklass, 
med undantag för zink. Zink uppmättes till höga nivåer på alla de olika 
provtagningsplatserna inom industriområdet. Nickel däremot, kunde ses försämras genom 
industriområdet.  
 
4.3 Tidsmässig variation 
Årsmedelvärdena från provtagningspunkt 2 i Mobekken för de aktuella ämnena har 
sammanförts i två punkt-linjediagram för att försöka se eventuella sammanfall tydligare (se 
figur 6 och 7). Punkt-linjediagram som visar variation över längre tid av de uppmätta 
värdena av krom-tot och krom (VI) i lakvatten från deponi 2.1 finns i figur 8. För kortare 
tidsperspektiv finns diagram som påvisar årstidsvariationer för värden från år 2015 (se figur 
9 och 10). Figur 11 utgör ett förtydligande exempel på hur årstidsvariationen kan se ut för ett 
enskilt ämne (i detta fall krom), notera hur krom varierar år 2009 jämfört med 2015.  
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Figur 6. Årsmedelvärden i Mobekkens vatten av arsenik, kadmium, nickel och krom-tot. Efter värden från 
raporten av Hunnes et al. 2016. 
 

 
Figur 7 . Årsmedelvärden i Mobekkens vatten av mangan, koppar, bly och zink. Efter värden från rapporten av 
Hunnes et al. 2016.  
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Figur 8. Genomsnittliga kvartalsvärden för krom-tot och krom(VI) från lakvattenprovtagningar.  
 

Figur 9. Säsongsvariation av uppmätta värden arsenik, kadmium, nickel och krom-tot från vattenprovtagning 
v id Mobekken under år 2015. 
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Figur 10. Säsongsvariation av uppmätta värden av mangan, koppar, bly och zink från vattenprovtagning vid 
Mobekken (provtagningspunkt 2) under år 2015. 
 

 
Figur 11. Exempel på årstidsvariation av uppmätt kromhalt 2009 vid provtagningspunkt 2.   

 
 

5 Diskussion 
 
Som beskrivit i platsbeskrivningen (kapitel 3.1) verkar bäcken inte välbesökt. Att djur eller 
människor trots allt skulle välja att röra sig nere vid bäcken förekommer i så fall troligtvis 
främst under barmarksperioden, vilket sammanfaller med riskperioden för damm. Men vid 
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besöket, som skedde under sommaren fanns det som sagt inga upptrampade stigar ned till 
vattnet. På grund av det centrala läget nära bostadskvarter (se figur 3 och 5) kan det ändå 
inte uteslutas att människor och husdjur besöker området ibland. 
 

5.1 Klassificering 
Gränsvärden som denna rapport baserats på är EQS baserade på risker för ekologiska 
effekter och vattenlevande varelser (med undantag för jordproverna, där de norska 
tillståndsklasserna baseras på risk för människors hälsa). Tanken, utifrån vattendirektivet är 
att EQS används för ekologisk statusklassning, och bedömning av de kemiska parametrarna 
(de ämnen som är aktuella i denna rapport) ska ske om vattenförekomsten till följd av 
biologiska kvalitetsfaktorer redan bedömts som god. Det var troligtvis väldigt många år 
sedan Mobekkens status kunde klassas som god. Mobekken räknas som ett kraftigt 
modifierat vattendrag, och därmed ska Mobekken inte behöva uppnå god ekologisk status, 
utan istället god ekologisk potential, men inga studier på Mobekkens biologiska 
kvalitetselement har skett (Beyer et al. 2016). Mobekken har tidigare, till följd av dåliga 
vattenvärden, klassats som miljötillståndsklass V av Grini et al. (2005). Vägledningen och 
gränsvärdena som Grini et al. utgick ifrån var troligtvis TA 1468-1997 (Andersen et al. 1997), 
en äldre vägledning som bland annat Direktoratsgruppa Vanndirektivet (2009) i sin rapport 
hänvisar till i de fall nyare gränsvärden saknas. Alltså, Mobekken har redan tidigare klassats 
(miljötillståndklassning) utifrån miljögiftshalter, men inte biologiska kvalitetsfaktorer. Det 
är, utifrån vattendirektivets idé om hur klassning av vattendrag ska gå till, bakvänt. Så, om 
den biologiska klassningen av Mobekken hade skett först så som det är tänkt skulle den visat 
på dålig status eftersom det i stort sett inte finns någonting som lever i Mobekken, och att 
klassa de kemiska parametrarna för att komma fram till ekologiskt tillstånd vore därmed 
onödigt såvida det inte fanns ett intresse av marksanering. Oavsett så klassas Mobekken, 
liksom tidigare, som miljötillståndsklass V till följd av höga halter av bland annat bly och 
kadmium.  
 

5.2 Variation i utbredning 

5.2.1 I jord och sediment 
Den tydligaste trenden i jordproverna var att halter av förorenande ämnen ökade med ökat 
djup. Trots de förhållandevis ytliga proverna uppmättes höga halter som gör att tre av sju 
ämnen placeras i klass V (se tabell 7), den allvarligaste klassningen. Tidigare provtagningar i 
Mobekken har som tidigare nämnts endast varit vattenprover och de sediment och 
jordprover som togs våren 2016 var de första av sin typ, men de togs endast på en plats i 
Mobekken. Proverna visar alltså inte variationen i jorden längs Mobekken.  
Jordproverna som har ett maximalt provtagningsdjup på 10cm är dessutom att betrakta som 
väldigt ytliga. Orsaken till de ytliga jordprovtagningarna är kanske att man inte förväntar sig 
att djur, barn eller vuxna lär ha någon mer kontakt med marken (som dessutom är stenig och 
svår att gräva i). Den främsta riskerna för människor med marken handlar istället om 
inandning av uppvirvlat damm, eller att barn förtär förorenad jord (Wuana och Okieimen 
2011). 
 
Sedimentet är tunt och grovt (med vattenhalt 32,7%), vilket innebär mindre kontaktyta och 
adsorptionsmöjligheter (Golterman 2004). Mobekken och dess öppna lopp blir därmed 
snarare en transportsträcka än en ackumulationsbotten. Utgår man från tabell 6 och 
tillståndsklassningarna utifrån uppmätt halt så innehåller sedimentet mycket kadmium, zink 
och bly.  
 
Till följd av de höga halterna metaller i sediment, jord och vatten i Mobekken är det höga pH 
värdet och den förmodade hårdheten att betrakta som någonting positivt. Utöver låg 
biotillgänglighet så finns det en möjlighet att vissa metaller i vattnet fälls ut i det öppna 
loppet, alternativt späs ut i Ranfjorden. Resultatet visade att Mobekkens vatten är förorenat 
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med höga halter av flera olika ämnen, något som kan vara problematiskt då vissa metaller 
inte fälls ut, vissa fälls inte ut fullständigt och andra fälls ut men återbildas.  
 
De missfärgade bruna fälten är som störst i närheten av kulvertens utlopp. Alldeles vid 
kulverten är det en grund bassäng där vattnet flyter långsammare (vid tiden för platsbesöket) 
innan det fortsätter i ett snabbare tempo nedströms över stenigare terräng. Varför metaller 
oxideras just här skulle kunna bero på tillförsel av extra syre vid omblandning då vattnet 
faller från kulverten ned i bäcken för att senare ansamlas i den lugnare delen. Järn är en 
potentiell kandidat som missfärgningarna skulle kunna bero på, dessvärre analyserades inte 
järn vid sedimentprovtagningen, höga halter järn i sedimentet skulle annars kunnat stödja 
den tesen.  
 
5.2.2 I vatten 
För några ämnen kunde en tydlig ökning noteras efter påsläpp från deponilakvatten m.m vid 
punkt 2, exempelvis krom-tot och arsenik. Koppar är ett undantag där halten visserligen 
uppmättes som högst efter påsläppet, men sedan sjönk igen. För andra ämnen, exempelvis 
kadmium, mangan och zink, uppmättes de högsta halterna redan vid provpunkt 3 för att 
sedan sjunka något. Mangan kan ses lite som ett extremfall där höga halter uppmättes på 
punkt 3 för att sedan sjunka ganska mycket igen.  
 
Krom(VI) uppmättes i vattenprovtagningarna till högsta halt i nedre Mobekken (provpunkt 
1, se tabell 4). Provpunkt 1 var enda platsen där halterna krom(VI) översteg 
detektionsgränsen. I rapporten av Beyer et al. (2016) visar de att krom(VI) generellt utgör 
huvudparten av den totala kromhalten i provtagningar från bäcken. I perioden 2011-2014 
tillfördes grovt beräknat ca 10-28 kg krom(total) per år till Mobekken, till följd av kraftigt 
förhöjda halter krom från deponi 2.1’s lakvatten. Mentzoni Grønning (2014) visade i sin 
rapport att Mobekkens krom-halter korrelerade med krom-halter i lakvatten från deponi 2.1, 
och deponi 2.1 har ansetts vara den främsta källan till utsläpp av krom till Mobekken. Figur 8 
visar hur krom-tot och krom(VI) har varierat under åren. I figurerna syns tydlig en markant 
ökning av krom under åren före deponins sluttäckning, vilket Beyer et al. (2016) menade 
främst berodde på oxidering av trevärt krom till följd av flera potentiella men ej fastställda 
orsaker. Kromhalterna i lakvattnet har minskat avsevärt, vilket är positivt även om halterna 
krom vid årets provtagningar fortfarande är för höga. Tack vare spädningseffekten i 
Mobekken, samt årstiden kunde årets kromvärden i Mobekken placeras upp till och med 
klass II. Då merparten av detta krom är sexvärt, och utsläpp till Mobekken var förhållandevis 
stora före 2015, förväntades det att högre halter skulle återfinnas i sediment och vatten.  
 
De ökade halterna krom-tot (samt krom(VI)), kadmium, bly, nickel och arsenik i bäckens 
nedre del (punkt 1 jämfört med punkt 2) skulle kanske kunna bero på de två rör som tillför 
okänd typ samt okända mängder av föroreningar.  
 
Då årsmedelvärdena betraktas i förhållande till de uppmätta värdena från vårens 
vattenprover ter de sig extrema. Exempelvis var årsmedelvärdet för totalt krom vid 
provpunkt 2 11 µg/l  jämfört med vårens vattenprov på 1,2 µg/l (och högsta uppmätta halt 1,9 
µg/l på provpunkt 1). Det får sin förklaring då man betraktar provtagningarnas 
årstidsvariationer (se figur 11 för exempel), där halten krom är som lägst under sommaren, 
för att sedan skjuta i höjden under vintern. 
 
Det är okänt om Mobekken är öppen vintertid, och i så fall i hur långa perioder. Vintrarna i 
Mo i Rana har varit förhållandevis milda och varierande i kyla och snö (Yr 2016). Ingen data 
för löst organiskt kol (DOC) finns för provtagningsplatser längs Mobekken. Data för totalt 
organiskt kol (TOC) finns däremot och ger ett visst mått på humushalten i vattnet, men inga 
tydliga årstidsvariationer av TOC kunde ses i historiska data. Laudon et al. fann i sin studie 
från 2003 att TOC och pH korrelerar vid snösmältning och skyfall, där TOC ökar och pH i sin 
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tur minskar. Vid jämförelse av data från de senaste 8 åren syns endast ett svagt samband 
mellan TOC och pH genom årstiderna, både för bakgrundprover och övriga prover. Utöver 
att det inkommande vattnet kommer från ett område med relativt lättvittrad berggrund (SLU 
2007) tillkommer alkaliskt deponiläckage, vilket ger Mobekken en enastående 
bufferförmåga. Bakgrundprovet som togs i maj 2016 hade pH 8.8, men vanligtvis är vattnet 
som kommer ned från Mofjellet något surare, ca 6 pH innan det blir påverkat av 
industriområdet. De suraste värdena uppmäts vanligen i november.  
 
Vintertid innebär normalt sett för en bäck minskad vattenföring då grundvattnet sjunker. 
Även om det naturligt tillförda vattnet i Mobekken minskar fortsätter industriområdet förse 
Mobekken med förorenat vatten (data för flödesmängd under året saknas dock), vilket 
förstås ger minskad spädningseffekt. Snösmältningen om våren gör vanligtvis att pH i en 
skogsbäck sjunker till följd av att försurande ämnen som lagrats under vintern frigörs i 
vattnet (Laudon et al. 2000). Efter att vattnet blir påverkat på industriområdet saknar pH 
tydliga årstidsvariationer och ligger vanligtvis kring 10.4 året runt (vid provpunkt 2).  
 
Mindre tillgängligt organiskt material i samband med minskat flöde innebär mindre att 
komplexbinda till vintertid. Mobekkens huvudsakliga tillrinningsområde är dessutom på 
högre höjd där snömängden troligen är större och ligger något längre än i dess öppna löp 
nede vid industriområdet. Samtidigt som de naturliga processerna går långsammare 
vintertid minskar nödvändigtvis inte utsläppen från industriområdet, vilket delvis kan vara 
en förklaring till de varierande halterna vintertid. 
 
De uppmätta ämnena skilde sig i årstidsvariationer, vilket figurerna 9 och 10 visar med 
exempel från provtagningar gjorde år 2015. Alla de uppmätta värdena är som lägst i juni. 
Koppar, bly, zink, kadmium och mangan ligger på en låg nivå under sommaren in på hösten, 
för att sedan öka under vintern. Krom, arsenik och nickel ökar tidigare och deras värden 
stiger kraftigare vintertid. Ökningen av dessa ämnen vintertid skulle kunna bero på redox-
reaktioner beroende på förutsättningarna vintertid (regn, snö, etc.). Krom(tot)-halten 
verkade inte ha något samband med TOC-halten vintertid. Däremot syntes ett svagt 
samband mellan krom(tot) och pH, där krom stiger och faller parallellt med pH. 
Förklaringen skulle kunna vara att krom(III) kan fällas ut i alkaliskt till milt försurat vatten 
(Palmer och Puls 1994).  
 
Varken arsenik eller nickel visade tydliga samband med pH eller TOC. Nickel har dock 
stundtals haft väldigt nära korrelation med TOC-halten, mätt vid provpunkt 2. 
 
Det är alltså inte oförståeligt att årsmedelvärden skiljer sig så mycket från vattenproverna 
som togs i slutet av maj. Faktum kvarstår att både AA-EQS och MAC-EQS överskrids med 
råge under året.  
 

5.3 Miljö/hälsorisker 
De högsta uppmätta halterna av ämnen i markens ytliga jordlager var av kadmium, bly och 
zink. De högsta uppmätta halterna av ämnen i vattnet (Mobekkens vattenprover) var koppar, 
bly, och zink.  
 
Då bäckfåran är torr skulle kadmium i damm kunna utgöra en risk för människor, men 
uspädningen är stor, vegetation utgör ett hinder och få personer vistas i närheten. Kadmium 
utgör en större risk för vattenlevande djur då det är bioackumulerbart, och halterna 
kadmium var mycket förhöjda jämfört med bakgrundsvärdet (även om klassningen för 
kadmium i vatten var osäker då vattnets hårdhet är okänd). Detta ger främst en negativ 
påverkan på huvudrecipienten, Ranfjorden. I tidigare studier har förhöjda kadmiumhalter i 
sediment (klass VI) tidigare konstaterats i Ranfjorden, men enligt bedömningen (EQS) för 
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den kemiska statusen från den senaste undersökningsrapporten (Øxnevad et al. 2016) är 
kadmiumhalterna i blåmusslor och sediment idag på en godkänd nivå.  
 
Bly binder hårt till markpartiklar och återfinns därmed ofta i ytligare jordlager. Upptaget via 
hudexponering är enligt ATSDR (2007) lågt. Urlakning av bly från jord till grundvatten är 
uteslutet såvida regnet inte är surt eller mjukt. Blyhalten var tidigare i Ranfjorden klassad 
som V i sediment. I de senaste undersökningarna av (Øxnevad et al. 2016) uppmättes dock 
blyhalten i blåmusslor och sediment som godkänd (utifrån EQS för kemisk status).  
 
Zinken i jorden utgör inte heller någon större risk för människor vid exponering, och enligt 
Lindholm (2014) utgör det främst en risk för vattenlevande djur och växter i mjukt vatten, 
näringsfattigt vatten med lågt pH, vilket inte är fallet för Mobekken som har hårt vatten med 
ett pH på ca 10 utan tydliga årstidsvariationer efter att det kommit in på industriområdet 
(Mentzoni Grønning 2014)(Intern data 2016). Zink i huvudrecipienten Ranfjordens 
sediment har liksom bly tidigare uppmätts i klass V, men i de senaste mätningarna av 
kemiskt status (Øxnevad et al. 2016) överskreds zinkhalterna endast på en av sju mätpunkter 
(i sediment). 
 
Koppar i vatten är liksom zink främst en risk för alger, vattenlevande djur och bakterier i 
mjukt, näringsfattigt vatten med lågt pH. Även om koppar uppmättes i höga halter kvarstår 
det faktum att endast en mindre del är biotillgängligt, och upptaget och känsligheten varierar 
mellan arter. Koppar är som känt ett essentiellt ämne och många organismer har förmåga att 
mer eller mindre reglera kopparintag och tillgänglighet. Då inga biologiska undersökningar 
har skett i Mobekken är det okänt vilka organismer som skulle kunna påverkas av 
kopparhalten i Mobekken. I de senaste mätningarna av kemisk status i huvudrecipienten 
Ranfjorden (Øxnevad et al. 2016) överskreds kopparhalterna på två av sju mätpunkter (båda 
i sediment) i fjorden.  
 
Förhöjda halter krom och krom(VI) kunde ses i lakvattnet från deponi 2.1, men detta 
återspeglades inte i de andra proverna, som alla låg bra an i tillståndsklassningen. Halterna 
krom och krom(VI) anses därför inte utgöra någon risk vid Mobekkens öppna lopp.  
 

5.4 Åtgärdsbehov 
För Mobekken finns det mycket som kan åtgärdas. Frågan är om det är ekonomiskt 
försvarbart. Marken är helt klart förorenad, men eftersom Mobekkens flöde varierar starkt så 
kommer marken efter eventuell rening snart vara lika förorenad igen om inte vattenkvalitén 
förbättras. Önskar man få kontroll över vattenkvalitén bör man nog välja att fokusera på 
vissa ämnen. pH i bäcken är högt, och till följd av deponier med alkaliskt slagg kan det bli 
svårt att sänka. Att pH i bäcken är högt innebär å andra sidan vissa fördelar då många 
metaller främst är toxiska för vattenlevande djur och växter i mjukt, näringsfattigt vatten och 
vatten med lågt pH (Linderholm 2014). Ett första steg vore istället att undersöka det okända 
vatten som rinner in i Mobekken genom de ytterligare rören, för att skapa en helhetsbild av 
utsläppen till Mobekken och sedan vidta årgärder kring utsläppen.  
 
Mobekken har en botten tätad med membran. En fördel med detta är att det grunda 
bottenmaterialet (försiktigt) kan bytas ut över tid. Idag är bottenmaterialet grovt, en idé 
skulle kunna vara att fylla på eller byta ut bottenmaterialet mot något finkornigare material 
med större kontaktyta som fler metaller skulle kunna adsorberas till, för att sedan byta ut 
detta bottenmaterial och sända det gamla till jordtvätt eller annan sanering. Risken är förstås 
att finkornigare material skulle kunna sköljas bort i samband med kraftig nederbörd och 
ökad vattenhastighet, eller sköljas bort för att ansamlas på specifika platser. 
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Halterna av de flesta ämnen inte verkar innebära direkta risker för eventuella passerande 
besökare men föroreningsgraden kvarstår som ett faktum och bäcken borde kanske skyddas 
mer. Skyltning kan verka skrämmande, men är samtidigt informativt till boende i närheten 
som någon gång har vägen förbi. En annan lösning vore att göra bäcken mindre tillgänglig 
genom att förtäta vegetationen med träd och sly på platser som idag är öppna.  
 
 

6 Slutsats 
 
Att försöka jämföra de olika ämnena från olika provtagningsplatser (färskvatten, sediment, 
jord) mot gränsvärden i norska vägledningar har varit utmanande. Men utifrån gränsvärden 
kan man konstatera att - utsläpp från deponi 2.1 och tillståndet i fjorden verkar förbättras, -

konstanta utsläpp från nya och gamla källor innebär att tillståndet förblir någorlunda stabilt 
och föroreningsnivån förblir hög. Mobekken verkar idag som en transportsträcka till 
Ranfjorden för tungmetaller, fast den skulle kunna ha kapacitet att binda fler metaller till sig 

och på det sättet minska belastningen till Ranfjorden.  
 
Utifrån resultaten kan man avläsa att några ämnen tydligt förekommer i högre halter vid vissa 
provtagningsplatser jämfört med andra men eftersom den här rapporten ger endast en 

översiktlig bild av spridningen av tungmetaller längs Mobekken så skulle många fler 
parametrar och provtagningsplatser kunna inkluderas i en vidare analys.  
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