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Abstract 
 
A disagreement has arisen between the local authorities (Skellefteå kommun) and Boliden Mineral 
AB regarding the use of a material called “granulated copper slag” (swe. järnsand). The purpose of 
this study was to evaluate a method for determining whether it is possible to detect sorption of labile 
metals from the granulated copper slag to the surrounding material when it is used in e.g. road 
construction. This was done by using a single leach with dilute hydrochloric acid (0.5 M). The 
leachate was analyzed for As, Cu, Ni, Pb, Sb and Zn with ICP-OES. The method was evaluated by 
comparing it to a sequential leaching, and investigating what effect time and soil fractions had on 
the concentrations obtained. Samples from previous studies as well as samples collected solely for 
this study (in transects from granulated copper slag) were used. The sequential leaching and the 
dilute single leach for 2 hours (<0.2 mm fraction) are comparable, although the latter were slightly 
more aggressive in some cases. Some decreasing trends with distance from granulated copper slag 
could be seen; however, the concentrations were exceeding the concentrations expected from 
“natural leaching” of granulated copper slag. In conclusion, the method could probably be used for 
monitoring the total concentration in polluted areas and the spreading of metals through the soil. 
However, the results from this study cannot determine the quantity of adsorbed metals from 
granulated copper slag, or the effect they will have on their surroundings.  
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1 Inledning 
Människan har länge utvunnit och omarbetat ämnen från naturen. Dessvärre har det i många 
fall resulterat i att ämnen som är skadliga för hälsa och miljö har hamnat i naturen, vilket är 
både farligt och kan vara ett slöseri på resurser. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 
”Giftfri miljö” beskriver hur naturfrämmande ämnen ska ha halter nära noll och därmed ringa 
påverkan på hälsa och ekosystem. Det står också att ”Halterna av naturligt förekommande 
ämnen är nära bakgrundsnivåerna.” (Regeringens proposition 2009). 1 kap. 1§ i Miljöbalken 
(SFS 1998:808) syftar till att främja en hållbar utveckling. Miljöbalken skall bland annat 
tillämpas så att ”återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås”. Det som återvinns i industriella 
processer anges ofta som restprodukter och dessa kan klassificeras vidare som biprodukter 
eller avfall (Miljöbalken 15 kap. 1§). Denna särskiljning är av avgörande betydelse för vidare 
hantering av materialen. Användningen av avfall är hårt reglerad och restriktioner tillkommer 
lätt. I 15 kap. 10§ (avfallshierarkin) står att om man blir ansvarig för ett avfall (eller behandlar 
det) är skyldig att se till att den lämpligaste behandlingen ska ske så att det bäst skyddar 
människans hälsa och miljön (enligt lag 2016:782).  
 
Möjligheten att återvinna och/eller återvända material kommer bli allt mer relevant i 
framtiden, då jordens resurser (i alla fall med dagens teknik) kommer bli allt mer svårutvunna. 
När cirkulär ekonomi omnämns anses användandet av icke-förnybara naturresurser leda till 
problem. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv blir det dock bara ett problem om 
marknadsmisslyckanden (t.ex. utvinning som skadar ekosystem) leder till att priset på 
resursen inte reflekterar dess värde (Andersson m. fl. 2016). Ett exempel är naturgrus, som 
använts under lång tid, och vars utvinning kan ha en negativ effekt på filtrering och rening av 
grundvatten (som människan i annat fall kan nyttja). För bevaring av naturgrusavlagringar 
har styrmedel upprättats, och tillståndsprövningarna skärptes senast 2009 (regleras i 9 kap. 
6f§ och 11 kap. i Miljöbalken). I en av de tre förutsättningarna för att en täkt inte får tillstånd 
att upprättas står att det inte är möjligt ”om det med hänsyn till det avsedda 
användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda ett annat 
material” (Andersson m. fl. 2016). Det kan därmed bli aktuellt att exempelvis använda 
material som ”blivit över” vid diverse industrier, förutsatt att de inte utgör någon fara för hälsa 
och miljö.  
 
Det föreliggande arbetet behandlade frågeställningar som uppstått runt användningen av 
restprodukten järnsand i främst Skellefteå kommun. En konflikt har uppstått eftersom 
Skellefteå kommun ser järnsand som avfall, medan Boliden Mineral AB anser att järnsand bör 
klassificeras som biprodukt. Undersökningar pågår för att utröna den mest lämpliga 
klassificeringen. Orsaken till konflikten är antagna osäkerheter utifrån 
”försiktighetsprincipen”, exempelvis utifrån ”Riktvärden för förorenad mark” 
(Naturvårdsverket 2009a) eller från ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” 
(Naturvårdsverket 2010). Problemet med detta är att gränsvärden som dessa ofta inbegriper 
att alla metaller alltid är tillgängliga till 100%, vilket inte är fallet för järnsand även om de 
totala halterna är höga.  Järnsand har egenskaper som gör att den är fördelaktigt vid ex. väg- 
och huskonstruktion.  Ca 250 000 t produceras årligen, och eftersom det inte är tillgängligt 
för ”fri användning” läggs en stor del på lager ute vid Rönnskärsverken. 
 
1.1 Laktest 
Hur ett material påverkar sin omgivande miljö styrs självfallet av flera faktorer. Till exempel 
materialets egna egenskaper (kemiska, fysiska mm.), förutsättningarna för spridningen av 
ämnen från materialet (hydrologi, klimat, morfologi mm.) samt förutsättningarna för att 
exponering skall ske (ex. markanvändning, ekologi; Boliden Mineral Ab 2017). Även ett 
materials användningsområde kommer spela stor roll. Ett av många sätt att testa material är 
genom olika lakningstest. När undersökningar utförs med lakning, erhålls information om hur 
ämnen i fasta material kan mobiliseras (Elert m. fl. 2006). Lakning styrs såväl av 
grundläggande kemiska processer (ex. jonbyte, desorption, vittring mm.) som fysikaliska (ex. 
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diffusion, mekaniska förändringar i material mm.). Exakt vad som styr beror på det enskilda 
fasta materialets egenskaper (ibid.). Fastläggning innebär att mobila faser återigen binds till 
fast material (ex. via adsorption, utfällningar etc.), eftersom de processer som orsakar lakning 
ofta är reversibla. Detta innebär således att även fastlagda ämnen kan frigöras på nytt (ibid.). 
Det är också värt att notera att vattnet som strömmar genom jord får en lägre halt urlakade 
ämnen än den egentliga jämviktshalten för reaktionen som sker (ibid.). Elert m. fl. (2006) 
anser att laktester framförallt ger information om risker för spridning av ämnen på kort och 
medellång sikt, och att stor försiktighet bör användas om det görs mer långsiktiga 
bedömningar. Elert m. fl. (2006) poängterar även att laklösningar av starkare (”tuffare”) slag 
inte bedöms som alltför relevanta, och att dessa starkt överskattade mått på lakbarhet endast 
ger kvalitativa resonemang i riskbedömningssammanhang.   
 
Laktester för bedömning av avfallsmaterial har under lång tid utvecklats och standardiserats 
för oorganiska ämnen för undersökningar av grund- och ytvatten (t.ex. mottagningskriterierna 
för avfall vid deponi; NFS 2004). Däremot finns ännu inga standardmetoder (eller direktiv för 
hur resultaten skall användas) för laktester för riskbedömning av förorenad mark. (Elert m. fl. 
2006). Inom ISO pågår dock arbete med att ta fram en vägledning samt standardisering för 
laktester på förorenad jord (ibid.). Eftersom det ännu inte finns någon standardiserad metod 
för enstegslakningar för undersökningar av metallers mobilitet i olika fasta material (frånsett 
vattenlakning vid L/S 2), har en rad olika metoder har tidigare använts (ex. Atemin och Chau 
1976; Rao m. fl. 2008). Ett reagens som föreslagits och utvärderats är utspädd Saltsyra (HCl) 
under en varierande tid (ex. Hatje m. fl. 2009; Snape m. fl. 2004; Sutherland 2002; Sutherland 
och Tack 2008). Andra typer av lakningar är flerstegslakningar, främst sekventiella lakningar 
av olika slag (BCR, Tessier etc.), är välanvända inom denna typ av undersökningar (ex. 
Agniezka och Barbara 2012; Kubová m. fl. 2004; Madrid m. fl. 2007; Larner m. fl. 2006; Yang 
m. fl. 2009). Dessa ger oftast mer detaljerade resultat i fråga om vilka halter som binds till 
olika s.k. operationella faser i provmaterialet. En operationell fas är en mer eller mindre 
specifik bestämning av t.ex. vad som kan lakas ur karbonater, organiska faser eller sulfider.  
Enstegslakning med svag syra klarar inte av att urskilja mellan olika fraktioner på samma vis 
som en sekventiell lakning, men kan skilja mellan rörliga (tillgängliga) samt icke-rörliga 
metallfaser (de rörliga faserna motsvarar ”jonbytarfraktionen”, karbonatbindningar samt 
Fe/Mn-oxider; Elert m. fl. 2006). Enstegslakning med svag syra kan därför vara lämplig för 
en översiktlig övervakning, och det har i tidigare studier påvisats att metoden är en relativt 
enkel, snabb och kostnadseffektiv för att övervaka metallföroreningar (Kubová m. fl.2004; 
Scouller m. fl.2006; Sutherland 2002; Snape m. fl. 2004). Undersökningar på andra material 
än mineraljord, t.ex. marina eller lakustrina sediment, har gett delade resultat när analyserade 
med enstegslakning i svag syra (ex. Agemian and Chau 1976; Leleyter m. fl.2012; Madrid m. 
fl.2007; Sutherland och Tack 2007). Bland annat kommer halten av karbonater påverka 
resultatet. Svagare koncentrationer av HCl (ex. 0,2 M) kan komma att neutraliseras och 
därmed förlora sin förmåga att laka ut resterande metaller och ge en underskattning av 
halterna (Leleyter m. fl. 2012). Om man däremot använder mer koncentrerad syra riskerar 
man att överskatta halterna i provet då exempelvis leror and amorfa material kan komma att 
attackeras och släppa ifrån sig metaller som egentligen inte skulle vara tillgängliga (ibid).  
 
För att undersöka hur stor påverkan som material kan komma att ha om det läggs i naturen 
vid ex. konstruktioner, kan det vara aktuellt att utföra en Risk Assessment (RA: ”Riskanalys”; 
Harder m. fl. 2015; Schwab m. fl. 2014). I Sverige görs riskanalys, eller riskbedömningen, av 
förorenade områden utifrån Naturvårdsverket 2009b. En riskbedömning kan även göras 
tillsammans med en Life Cycle Assessment (LCA: ”Livscykelanalys; Hellweg och Milà i Canals 
2016; Schwab 2014). LCA är ett analytiskt tillvägagångssätt för livscykelanalys (el. för 
försörjningskedjan) av miljöaspekter av en produkt eller en tjänst (Harder m. fl. 2016). Ett 
steg i detta kan vara att övervaka redan befintliga områden, samt hålla koll på eventuella nya 
områden där man lägger återvunna material. Enstegslakning med svag syra skulle kunna vara 
en lämplig metod för att sköta dessa övervakningar.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning var att fastställa om enstegslakning med 0,5 M HCl lämpar 
sig för undersökningar av eventuell fastläggning av urlakade metaller från järnsand, inför 
framtida provtagningar för att utröna järnsanden klassificering. Undersökningar på olika 
sorters jordprov i fraktionerna <2, <2–>0,2 mm samt <0,2 mm under 1, 2, 4, och 8 timmars 
lakning i 0,5 M HCl utfördes. Proven var antingen malda eller bara siktade. Vissa har legat i 
närheten av järnsand, och andra hade kontaminerats via andra källor. Proven vid järnsand ses 
som representanter vid den typiska användningen av järnsand (ca 0,5 m tjocka lager vid 
vägkonstruktion).  Genom att ta hänsyn till bland annat de faktorer som nämns ovan (om hur 
material påverkar sin miljö), jämfördes de erhållna resultaten med tidigare studier och det 
gjordes ett försök att utröna en ”optimal” metod.  
 
Följande frågeställningar fanns under arbetets gång: 
 

1. Hur jämför sig enstegslakning med 0,5 M HCl med en mer elaborerad lakning 
(sekventiell), eller med metoder med andra reagenser (t.ex. kungsvatten)?  
 

2. Vilken inverkan har laktid på urlakad mängd ämnen från jord? 
 

3. Verkar metoden pålitlig/lämplig för att bedöma fastläggning/spridning i jord av 
urlakade ämnen från (ex.) järnsand? 

 
4. Hur skulle de eventuellt fastlagda ämnena kunna påverka omgivningen? 

 
5. Kan metoden vara lämplig för nutida, och framtida, övervakningar och för LCA-RA? 

 
 

2 Järnsand: bakgrund och problematik 
 

2.1 Produktion 
Sedan 1930 har koppar (Cu) framställts vid Rönnskärsverken, Skelleftehamn (figur 1). Som 
huvudråvaror används främst anrikad malm och elektronikskrot ur vilka det, förutom Cu, 
främst framställs bly (Pb), guld (Au), silver (Ag) samt zinkklinker. Därtill tillkommer 
svavelsyra (H2SO4) och svaveldioxid (SO2) som biprodukter (dock största mängden i ton). 
Årligen produceras även ungefär 250 000 ton järnsand (även kallad granulering) som 
biprodukt vid framställningen av koppar. Järnsand produceras då det i en elektronisk 
smältugn tillsätts slaggbildaren kvartssand (SiO2) till en anrikad kopparmalm (kopparslig). 
Järnet i kopparsmältan förenas med kvartsen, och bildar en slagg som leds till en 
slaggfumingugn. I denna ugn går Zn och Pb ur blandningen som metallånga (som går till den 
gasreningsanläggning där den oxideras och faller ut som stoft). Slaggen förs sedan till en 
sättningsugn, där ytterligare koppar separeras ut. Efter detta granuleras slaggen i en 
vattenstråle. Då bildas järnsand, och den samlas i den s.k. granuleringssumpen. Efter detta 
pumpas järnsanden till en bassäng för avvattning (vattnet går vidare till reningsverk). 
Processen har inte ändrats avsevärt sedan 1964, då ”fumingugnen” installerades. Järnsand 
som producerades innan kan skilja sig från den som produceras idag, både till innehåll och i 
egenskaper. Bland annat har det visats att järnsanden producerad innan 1964 innehåller mer 
Arsenik (As) och Pb (Boliden Mineral AB 2017; Wadstein och Glatz AB 2017). 
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Figur 1. Schematisk bild som visar framställning av järnsand på Rönnskärsverken. Bild från Boliden Mineral Ab 
(2017).  

 
2.2 Användning 
Järnsanden har sedan 1964 använts som fyllnadsmaterial vid expansion av Rönnskärsverken. 
På 1970-talet började även Skellefteå kommun använda järnsanden vid andra 
konstruktionsarbeten (Boliden Mineral AB 2017; Skellefteå kommun 2017a). Typiska 
användningsområden har varit vägkonstruktioner (se ex. figur 2) samt isolermedel i 
husgrunder. Järnsand klassas av Miljönämnden sedan 2013 som ett avfall (ex. Länsstyrelsen i 
Västerbotten och Skellefteå kommun 2016), och en debatt pågår därmed mellan Boliden 
Mineral AB och Skellefteå kommun, eftersom Boliden Mineral Ab bedömer järnsand som en 
biprodukt. Den järnsand som produceras exporteras idag som blästermedel (ca 30 000 t/år), 
eller läggs främst på lager ute på Rönnskärsverken eftersom det inte är tillåtet att ”fritt” 
använda den vid konstruktion. En ansökan om användning av järnsand kan göras till 
Skellefteå kommun. Boliden Mineral AB har utgivit en användarhanvisning som funnits till 
hand genom hela 2000-talet (Boliden Mineral Ab 2014), och Skellefteå kommun (2016) 
beskriver riktlinjer för användning av järnsand utifrån information från Boliden Mineral AB 
samt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 (om användning av avfall i anläggningsändamål).  
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Figur 2. Schematisk bild som förklarar vart eventuellt utlakade ämnen från järnsand kan tänkas återfinnas när 
järnsand använts vid vägkonstruktion. D.v.s. ämnena har främst mobiliserats i samband med eventuell inträngning 
av grundvatten i järnsandspacken. Ej skalenlig.  

 

2.3 Klassning av järnsand 
Järnsand uppfyller idag Miljöbalkens kriterier för att klassas som biprodukt, och bedömdes i 
Mark- och Miljödomstolen 2013 som just en biprodukt. (Boliden Mineral Ab 2017). En räcka 
studier och rapporter har tagits fram av både Boliden Mineral AB och Skellefteå kommun för 
att klarlägga klassningen. Elert och Jones (2015a) visar att halter som lakar ur järnsanden, 
dock med viss spädning, kan jämföras med halter naturligt förekommande i ytvatten. Elert och 
Jones (2015a) utförde laktester på järnsand, och sammanfattar att materialet inte generellt är 
att betrakta som farligt avfall. Jord som grävts upp och innehåller järnsand får en klassning 
som enligt Sjöblom (2015) innebär icke-farligt avfall. Sveriges Geotekniska Institut SGI 2015) 
ombads att ge åsikter på en avfallsklassning av jordmassor med järnsand utförd av Elert och 
Jones (2015a). SGI (2015) anser att beblandning med andra icke-farliga massor ej riskerar 
ändra klassificeringen av järnsand. Enligt avfallsförordningen skulle klassningen av Boliden 
Mineral AB:s järnsand bli Avfall från kopparsmältverk (Sjöblom 2015; SFS 2011:927 3 § 
bilaga 1.). Av nio undergrupper av denna typ av avfall räknas fyra som farligt avfall. Järnsand 
uppfyller inte kriterierna för någon av dess fyra grupper, och skulle därför även här 
klassificeras som icke-farligt avfall.  
 
Skulle järnsand komma att slutgiltigt klassas som avfall, skulle avfallsförebyggande åtgärder 
enligt Miljöbalken 15 kap. 2 § komma på fråga. Det innebär att mängden avfall skall minskas, 
och likaså mängden skadliga ämnen i material och produkter. Eller att det sker en minskning 
av negativa hälso- och miljöeffekter. Om vidare undersökningar skulle visa att järnsandens 
egenskaper påverkar omgivande mark och miljö negativt, och därmed måste avlägsnas, kan 
riskbedömning och efterbehandling komma att vara relevanta. För en svensk riskbedömning 
för förorenad mark finns två centrala moment (Elert m. fl. 2006).  Dessa två moment är att 
bedöma de hälsorisker som kan komma att uppstå vid vistelse i området, samt att uppskatta 
risken för utlakning och spridning av föroreningar. 
 

2.4 Järnsandens egenskaper 
Många olika undersökningar (kemiska, tekniska, teknologiska) har genomförts på järnsanden 
som produceras vid Rönnskärsverken (se Boliden Mineral Ab 2017 för sammanställning).  
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Järnsand består främst av silikater och oxider med hårt bundna metaller. Järnsanden är i 
amorf (icke-kristallin) form, med glasaktiga egenskaper (se tabell 1 för tekniska egenskaper).  
 
Tabell 1. Järnsanden tekniska egenskaper sammanfattade. Tabell sammanställd av (Boliden Mineral AB 2017). 
Ingående referenser återfinns i referenslistan nedan (förutom Skellefteå kommun, vilket var personlig 
kommunikation). 

 
 
Järnsand består av ca. 40% järn (Fe), 20% kisel (Si), 2% aluminium (Al), och 2 % Ca. Zink (Zn; 
1,3 %), Cu (0,68 %), Krom (Cr; >0,1 %), Tenn (Sn; >0,1 %), Molybden (Mo; >0,1 %) och svavel 
(S; >0,1 %) är de mest framträdande spårämnena (Boliden Mineral AB 2017; Wadstein och 
Glatz 2017). Produktionen styrs med avseende på Fe, Si, Zn, Cu och Ca, men övriga ämnen 
varierar något (Boliden Mineral AB 2017).  Se tabell 2 för medelhalterna 2016 (Peltola 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Egenskap Beskrivning Ref 

Färg och form Svartglänsande sand, kantig kornform Forsberg 1996 

Partikelstorleksfördelning 90 % i fraktionen 0,25–3 mm Forsberg 1996 

Densitet Kompaktdensitet 3,38 g/cm3 

Skrymdensitet 1,6 g/cm3 

Max torrdensitet är 1,8–2,0 g/cm3 

Forsberg 1996 

Naturlig vattenkvot 2,35 % Forsberg 1996 

Rasvinkel 33–40 grader Forsberg 1996 

Konduktivitet 8–20 mS/m Forsberg 1996 

Tjälfarlighet Tjälisolerande material.  
10cm järnsand motsvarar ca 1cm styrofoam. 

Skellefteå 
kommun 

Kapillär stighöjd 135 mm Forsberg 1996 

Porositet 41–44% beroende på packningsgrad.  
Inga eller få inre porer.  

Ramböll 2016 

Fältkapacitet 81–88% beroende på packningsgrad.  
1m3 järnsand binder ca 0,35m3 vatten innan perkolering. 

Ramböll 2016 

Hydraulisk konduktivitet 4,6 *10-6 m/s Forsberg 1996 

Värmeledningsförmåga 0,26 W/m, K Forsberg 1996 

Svällning Materialet sväller ej. Forsberg 1996 

pH 7–8 Forsberg 1996 
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Tabell 2. Medelvärde på totalhalter (mg kg-1) för järnsand producerad vid Rönnskärsverken 2016 (Peltola 2017). 
Grå rutor markerar de ämnen som analyserades i det föreliggande arbetet.  

  Totalhalter (mg kg-1) 

Ämne Medelvärde Standardavvikelse 

As 127 26,4 

Ba 2270 159 

Be 11,3 1,1 

Cd 0,9 0,1 

Co 390 6,9 

Cr 2125 165 

Cu 6810 627 

Hg 0,0   

Mo 1248,3 157 

Nb 15,8 1,7 

Ni 304 36,5 

Pb 192 37,3 

S 4845 528 

Sb 185 20,3 

SC 3,2 0,4 

Sn 1572 147 

Sr 393 43,6 

V 56,7 6,8 

W 79,2 4,6 

Y 17,7 4,2 

Zn 12 967 712 

Zr 359 17,4 

 
På grund av den kemiska strukturen är den största delen av metallerna i järnsand inte 
tillgänglig. Det är därför inte relevant att jämföra de totala halterna av metaller med 
riktvärden. För att bättre utvärdera järnsandens miljöpåverkan bör laktester tillämpas för att 
undersöka hur stora metallhalter som lakar ut materialet (Boliden Mineral AB 2017).  
 

2.5 Lakning av järnsand 
Olika laktester av järnsanden utförs regelbundet. Skaktest utförs på månadsprover på 
Rönnskärsverkens laboratorium, och årsprov analyseras vid det ackrediterade laboratoriet 
ALS Scandinavia AB (se ex. tabell 2). I de årliga skak- och kolonntester som utförts visar båda 
att Cu, nickel (Ni) och antimon (Sb) överstiger utlakningskoncentrationer för inert deponi 
(Boliden Mineral Ab 2017; NFS 2004). Kolonntesterna visar även att As ligger högre än tillåten 
för inert deponi.  Vid den initiala lakhalten överstiger As, Ni, och Zn halterna för inert deponi 
(ibid.). Prov analyseras med kolonntester (se ex. tabell 3) vid Norges Geotekniska institut 
(NGI; Boliden Mineral AB 2017). 
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Tabell 3. Medelvärde för kolonntest (vid L/S 10) för järnsand producerad vid Rönnskärsverken 2016 (Peltola 2005). 
Grå rutor markerar de ämnen som analyserades i det föreliggande arbetet. 

  Kolonntest L/S 10 (mg kg-1) 

Ämne Medelvärde Standardavvikelse 

Ca 4,47 1,77 

Fe 0,25 0,14 

K 5,50 0,22 

Mg 1,66 0,46 

Na 8,36 3,86 

Al 0,04 0,01 

As 0,02 0,02 

Ba 0,30 0,13 

Cd 0,00 0,00 

Co 0,04 0,02 

Cr 0,01 0,00 

Cu 0,31 0,25 

Hg 0,00 0,00 

Mn 0,30 0,25 

Mo 0,07 0,05 

Ni 0,57 0,16 

Pb 0,00 0,00 

Sb 0,24 0,16 

Se 0,03 0,00 

Sn 0,01 0,00 

Zn 8,16 1,51 

DOC 6,35 1,68 

Cl 16,15 2,86 

F 2,06 0,07 

SO4 53,60 1,95 

 
Försök med lakning av järnsanden i havsvatten har också utförts för att försöka tillgodose den 
marina miljö som kan vara aktuell vid vissa anläggningsarbeten (Elert och Jones 2015b; 
Wadstein och Glatz 2017). Skaktester med L/S 2 och L/S 10 (1 kg material har utsatts för 2, 
respektive 10 l vatten) med avjoniserat vatten och havsvatten visar att skillnaden generellt är 
liten. As lakar mer i havsvatten, Zn och Ni mindre. Cl och SO4 som uppvisar förhöjda halter, 
kommer från havsvattnet.  

Vid tidigare tester av järnsand (innan 2016) har total- och lakhalter visat en klar variation. 
Detta bedöms dock bero på kontaminering av prov (Boliden Mineral AB 2017; Wadstein och 
Glatz 2017), och en ny provtagningsprocedur tog i bruk september 2016 (Boliden Mineral AB 
2017).  
 
Vid bedömning av halter användes NFS (2004) i Boliden mineral AB (2017), men ingen vidare 
vikt lades på Naturvårdsverket (2010) eftersom dessa värden ej är juridiskt bindande. I NFS 
2004 står vilka utlakade mängder som definierar, inert, icke farligt, eller farligt avfall. 
Kriterierna är uttryckta för initial lakhalt (C0 eller L/S 0,1) i mg l-1, eller L/S 10 i mg kg-1 TS.  
 
2.5.1 Tillgänglighetstest 
Från järnsand provtagen på 1990-talet (begränsad dokumentation) visas att procentuellt har 
järnsand ungefär samma eller lägre utlakningsnivå som naturmaterial (Elert och Jones 
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2015a). Dock gör dess högre totalhalter gör att ex. Cu och Zn lakas ut i 10–100 gånger större 
mängder än från naturmaterial (Boliden Mineral AB 2017). Liknande resultat fås även vid 
oxiderande förhållanden. Även om dokumentationen brister har slutsatsen dragits att 
tillgänglighetstestens natur borde ge variationen i kemisk sammansättning endast marginell 
påverkan (ibid.).  Som förväntat uppvisade järnsanden högre lakbarhet vid lägre pH i pH-stat 
test (ibid.). Vid krossning lakar järnsanden 2–6 gånger mer, men en krossning (till <1 mm) 
och pH-sänkning (till pH 5) beräknas som mycket drastisk och inte representativ för naturliga 
förhållanden vid anläggning med järnsand (inte ens under lång tid; ibid.).   
 
2.5.2 Lagrad järnsand 
Ni, Sb och Zn har halter som överstiger nivån för inert deponi (vid L/S 10) för både skak- och 
kolonntest (Boliden Mineral AB 2017; NFS 2004). Vid den initiala lakhalten var det endast Zn 
som låg över nivån för inert deponi. Den lagrade järnsanden (upplag) visar lägre lakhalter på 
bl.a. As, kadmium (Cd), och Cu (Zn uppvisar 2–3 gånger högre halter). Detta kan delvis bero 
på kontaminering av årsprovens (se ovan), och därtill har troligtvis ”granuleringsvatten” (mer 
fina partiklar och lättillgängliga metaller) runnit ur den lagrade järnsanden (Boliden Mineral 
AB 2017).  
 
2.5.3 Fältförsök med järnsand 
Ett fältförsök utfördes i Luleå (Sweco Viak 2004). I en väg som anlades 1997 ingick järnsand, 
hyttsten och betongkross, samt referensmaterialet bergkross i vägens förstärkningslager. 
Provtagning skedde 1998–2002, 2006 och 2007 ur lysimetrar i själva vägkroppen. Lakningar 
utfördes på alla material. Cu, Zn och Ni var högst i järnsanden. Lakningshalterna minskade 
generellt med 50–90 % med tiden, men Cu, Zn, och Ni halterna var fortfarande högre jämfört 
med de andra materialen. As och kvicksilver (Hg) ligger på lägre eller samma nivå som de 
andra materialen. I övrigt visar resultaten från denna studie att pH och redoxprocesser inte 
nämnvärt verkar påverka de lakade halterna ur järnsand. Resultaten tolkas även i Lidelöw 
(2008), samt Lidelöw m.fl. (2017).  
 
Ett annat fältförsök gjordes i Skellefteå, där tre grundvattenrör placerades nedanför (två rör) 
och ovanför (ett rör) en cykelvägs som är anlagd med järnsand (beskrivs i Boliden Mineral AB 
2017). Grundvattnet provtogs 2001–2013, och resultaten tyder på att inga förhöjda halter kan 
sägas bero på järnsanden. Vissa förhöjda halter av As, Ni och Pb förekom, men även i röret 
ovanför cykelvägen, och det antas därför komma från en annan källa. 
  
Ytterligare försök gjordes i ett bostadsområde i Falkträsket (Skellefteå) och vid delar av väg 
372 (Skellefteå-Skelleftehamn; Tyréns 2016).  I bostadsområdet har järnsand använts för 
uppfarter, husgrunder samt i vägkroppar. Förhöjda halter kunde urskiljas i 
grundvattenpunkter placerade i järnsand, men inga förhöjda halter återfanns nedströms 
(2015). Väg 372 anlades 1968, och provtogs 1975. Ingen spridning av förhöjda halter kunde 
påvisas. Endast Sb halten är något förhöjd i de grundvattenrör som sitter direkt i järnsand.  
 
De fältförsök som gjorts visar på att metaller specifikt lakade ur järnsand inte påverkar sin 
omgivning i någon större utsträckning. Försiktighetsprinciper rekommenderas dock, och 
materialet bör undvikas i närheten av känsliga recipienter och vattentäkter (Boliden Mineral 
AB 2014; Boliden Mineral AB 2017). 
 
2.6 Övriga undersökningar 
I en ekotoxikologistudie som utförts bedöms det att järnsanden utgör en försumbar risk ur 
hälsosynpunkt, om de användaranvisningar som getts ut (Boliden Mineral AB 2014) efterföljs 
(Ragvaldsson och Bergknut 2014; Boliden Mineral AB 2017). Yrkeshygieniska undersökningar 
av järnsand visar generellt på mycket lägre halter än gränsvärden (Boliden Mineral AB 2010).  
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3 Material och metod 
 

3.1 Provtagning och provmaterialens egenskaper 
Proverna som användes i den föreliggande undersökningen är av olika typ och natur, och har 
samlats in under olika skeden. De har även förberetts och analyserats på olika vis.  
 
3.1.1 Kontaminerade prov från tätort 
Sparade jordprov från kontaminerade platser (tabell 4) som tagits i Jakobstad (Finland) 2000 
samt 2001 och som analyserats med bland annat femstegs sekventiell lakning (se Peltola och 
Åström (2002) samt Peltola m. fl. (2005) för mer information) erhölls och analyserades med 
enstegslakning (0,5 M HCl). Dessa prov var redan torkade (<40℃), siktade till <2mm och 
homogeniserade genom malning. För en uppskattning av den totala halten har upplösning i 
kungsvatten (AQR) analyserats. Tidigare resultat av den totala halten för ytterligare ett 
jordprov (morän; prov ”20B”) erhölls från Peltola och Åström (2002). Dessa prov ger ett 
utmärkt tillfälle att jämföra den enstegslakning med 0,5 M HCl med andra metoder och 
material (rekommenderat av Van der Sloot m. fl.1996), samt utvärdera effektiviteten av 
enstegslakning med svag syra.  
 
Tabell 4.  Generell information om proven från Jakobstad (direkt översatt från Peltola m. fl. 2005).  

Prov Jordtyp Dåvarande-nuvarande 
användning 

Möjliga 
föroreningar 

Ålder LOI 
(%) 

pH 

1 Muddrad 
sylt/grus, 
tunn O-
horisont 

Fylld mark/båtförvaring Föroreningar I 
sylten, båtfärger 

1980–
2000 

1,5 6,3 

2 Blandad 
matjord, 
flinta 
(ballast) 

Båtförvaring, bilparkering Ballast, båtfärger 1900–
2000 

3,8 7,8 

4 Sand/silt,  Båtförvaring/målning Båtfärger/kemikalier 1960–
2000 

6,1 5,2 

7 Mark 
(topsoil) 
rik på 
organiskt 
material 

Båtförvaring Båtfärger 1850–
2000 

22 5,2 

9B Moränjord 
(subsoil) 

Skjutvall Kulor, främst Pb, Cu, 
Sb 

1920–
1945 

1,7 6,5 

10B Gley-jord 
(subsoil) 

Destilleri trätjära Kar av Cu, aska, 
tjära, gips 

1745–
1890 

4,9 8,5 

12 Sand Båt/skeppsvarv, 
sandblästring 

Båtfärger 1900–
2000 

1,0 6,7 

13 Mark 
(topsoil) 
rik på 
organiskt 
material 

Hushållsavfall/grönområde Hushållsavfall, 
närhet till väg 

1950–
1960 

14 6,5 

16B Jord 
(Subsoil) 
rik på 
organiskt 
material 

Metallframställning-
grönområde 

Slagg, rost, aska 1880–
1930 

8,6 7,7 

 
3.1.2 Jordprov från transekter intill järnsand 
Jord som funnits i nära anslutning och möjligtvis påverkad av järnsand samlades in från en 
provgrop i korsningen ”Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan” (64,70° N, 21,19° E) under 
februari 2017. Denna jord var relativt grovkornig. En mindre del jord var ≥2 mm (grus) och 
resterande mellan 0,2–2 mm (sand) med en liten del <0,2mm (mo/mjäla). Längre ned (0,7–
0,8 m) var jorden finkornigare (stor del <0,2 mm). Proverna som togs har legat under asfalt i 
ca 30 år (Svensson 2017), och samlades in under pågående vägarbete i området. 
Provpunkterna låg i en vertikal transekt från järnsanden (0,1–0,2 m, 0,2–0,3 m, 0,3–0,4 m, 
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0,4–0,5 m och 0,7–0,8 m).  Prov togs med hand (täckt med plastpåse) eller med stålspade och 
transporterade i förslutna plastpåsar till laboratoriet. Fler relevanta prover, dvs. material som 
eventuellt påverkats av järnsand, insamlades i början av april 2017 från ett område som är 
under pågående restaurering/sanering (Scharins, Skellefteå; 64,71°N, 21,16°E; se bl.a. Fanger 
m. fl. 2005). Detta enligt metod framtagen av Boliden Mineral AB (2017) och Skellefteå 
Kommun (2017a). Järnsand återfanns under ett tidigare rivningsarbete, och en grop öppnades 
m.m. grävmaskin för att komma åt under och åt sidan. Järnsanden har inte varit täckt av asfalt, 
och har legat i minst 30 år (Svensson 2017). Proven togs i två transekter från järnsanden. En 
vertikal (o,1–0,2 m, 0,2–0,3 m, 0,3–0,4 m och 0,5–0,6 m) och en horisontell (0,1–0,2 m, 0,2–
0,3 m, 0,3–0,4 m, 0,5–0,6 m och 0,9–1,0 m). Prov togs med plastspade och transporterade i 
förslutna plastpåsar till laboratoriet. Materialet som samlades in var relativt finkornigt (stor 
del <0,2 mm) med mindre inslag av 0,2–2 mm och ≥2 mm.  
 

3.2 Provberedning 
Proverna maldes ej, i ett försök att efterlikna mer naturliga förhållanden. Det var önskvärt att 
få reda på hur ämnen från järnsand kan tänkas laka, spridas och fastläggas och eftersom 
fastläggning sker på ytan av kornen valdes malning bort. Själva järnsanden analyserades ej då 
denna egentligen inte förtydligar något om den faktiska fastläggningen. Istället jämförs de 
erhållna värdena med tidigare undersökningar av kolonntest för järnsanden (tabell 3). 
Jordproverna från Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan lufttorkades ca. en och en halv vecka i 
rumstemperatur (20℃), homogeniserades för hand och siktades till <2–>0,2 mm och <0,2 
mm. Proven från Scharinsområdet lufttorkades också i rumstemperatur (20℃) i ca. en och en 
halv vecka, och siktades till <0,2 mm (utifrån resultaten från 
Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan verkade detta optimalt).  Innan siktning och lakning 
rådfrågades Sutherland (2017) som är väl insatt i metoden. 
 
En utvärdering av enstegslakningen (0,5 M HCl) gjordes genom att ta 1,00 g från 
Jakobstadproven, och laka dessa i 20 ml 0,5 M HCl i 1, 2, 4 och 8 timmar i rumstemperatur 
(20 ℃) under omskakning. Tiden som var mest optimal (2 h) valdes för de andra proverna. Av 
resterande prover (från Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan och Scharins) vägdes 1,00 g in, 
och lakades i 20 ml 0,5 M HCl i 2 timmar under omrörning. Alla prover centrifugerades efter 
lakning (10 min).  
 

3.3 Kemisk analys 
Lakvätskan som erhölls från alla prov analyserades på plats ute vid Rönnskärsverkens 
laboratorium. Proven analyserades med ICP-OES på en SPECTOR ARCOS för halter av As, 
Cu, Ni, Pb, Sb och Zn. Dessa ämnen valdes eftersom de är några av de ämnen som ses laka ur 
järnsanden vid kolonntest (L/S 10; tabell 3), och som därtill sammanfaller med kända 
hälsorisker. Pb valdes eftersom det till synes inte märkbart lakar ur järnsand (tabell 3). Det 
program som användes vid körning togs fram enkom för dessa prover. Detta innebär dock att 
mätosäkerhet och konfidensnivå saknas.  
 
3.3.1 Reagenser 
Den HCl (37 %) som användes för prov och blankprov var av p.a.-grad (analytical; AnalR 
NormaPur). Syran späddes från 12 M till 0,5 M (pH=0,3) med Milli-Q vatten. 
Kalibreringsstandarder och kontrollprov förbereddes med SupraPur HCl (30 %) och Milli-Q 
vatten.  
 
3.3.2 Kvalitetskontroll och rapporteringsgränser  
Inget lämpligt certifierat referensmaterial fanns tillgängligt. Därför förbereddes ett antal 
slumpvis valda prover, samt Scharinsserien, två gånger (medelvärde rapporterat). Därtill 
jämfördes de erhållna resultaten från enstegslakningen (0,5 M HCl) med halter från tidigare 
undersökningar för proven från Jakobstad. Blank, och kontrollprov gjordes för kalibrering och 
kördes ungefär efter vart nionde prov. Alla dessa godkändes med en gräns på ±15 %. 
Kalibreringen gjordes mellan 0,1–10 mg l-1 som kom att motsvarar möjligheten att analysera 
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halter mellan 1–200 mg kg-1. Den lösning som användes för kalibreringsstandarderna var 
”Boliden Std-1” (1000 mg l-1), och lösningen som användes till kontrollproven (samt för Sb i 
kalibreringen) var ”IV-19” (100 mg l-1). De innehåller bl.a. de ämnen som eftersöktes i denna 
undersökning. Rapporteringsgräns för As, Sb och Pb var 2 mg kg-1, och rapporteringsgränsen 
för Cu, Ni och Zn var 1 mg kg-1.  
 

3.4 Hantering av data  
Prov med halter över rapporteringsgränsen späddes och kördes igen, och prov med halter lägre 
än 1 mg kg-1 bedömdes utifrån spektra. De lägre halterna bör därmed tolkas med försiktighet. 
De prov som understiger rapporteringsgräns och de som tydligt avviker från resterande halter 
markeras i tabeller och figurer. Var god notera hur i de enskilda tabell- eller figurtexterna.  
 
Gällande de proven från Jakobstad var de faktiska halterna inte direkt intressant, utan 
förhållandet mellan de olika metoderna var det som eftersöktes. Därför har alla värden 
(förutom för prov 20B) för den serien transformerats (x/standardavvikelse (n-1)) för att kunna 
sättas in i en graf per prov. Originaldata återfinns i bilaga 4 tabell 1). För de övriga proverna 
har originalresultaten ej transformerats, eftersom det i dessa fall var intressant att kunna 
jämföra halterna med olika riktvärden.  
 
För bedömning av optimal laktid jämfördes lakningarna av proven från Jakobstad. Följande 
kriterier ställdes upp för ”optimal” laktid: 

 Halterna från längre laktider skall inte öka avsevärt (<15%). 

 Halten avviker inte tydligt från något mönster (<15%). 

 Den kortaste tiden där halterna inte längre skiljer sig är optimal. 
 
”Pearson’s r” korrelationstest utfördes för de totala halterna (<0,2 mm) och halterna från 
lakning med 0,5 M HCl (<0,2 mm) från Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatanserien, mellan 
halterna från 0,5 M HCl lakning och de totala halterna från 
Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatanserien med avseende på kornstorlek, samt för halterna 
lakade med 0,5 M HCl och de totala halterna för proven från Scharinsområdet. 
Signifikansnivån p=0,05.  
 
För att möjliggöra jämförelse mellan hur mycket som teoretiskt skulle kunna läcka och 
fastläggas från järnsand i 1 m3 jord beräknades g m-3 (figur 7) för halterna från 
enstegslakningen i 2 timmar (0,5 M HCl) utifrån de skattade värdena i tabell 5. Eftersom ingen 
skrymdensitet uppmättes under denna undersökning, användes ett generellt värde på 1,7 g cm-

3 för enkelhetens skull (Peltola 2017). I efterhand insågs att en vägning och totalsiktning inte 
gjorts för uppskattning av de faktiska mängderna i marken (g m-3). Eftersom inga sådana 
analyser genomfördes gjordes en enkel skattning på mängden material (%) i olika fraktioner 
(tabell 5). Självfallet genererar dessa uppskattningar vissa osäkerheter med tanke på de 
enskilda jordarnas karaktär (ex. kornstorlek, kompaktionsgrad etc.). För att i viss mån 
kompensera för detta läggs en osäkerhet på ±25% in.  
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Tabell 5. Skattade relativa halter (%) för mängden material per kubikmeter som binder ämnen. Används för 
beräkning av mängder i g m-3 (se 4.5.1 och 4.6.1). 

Skelleftehamnsv./
Sjökortsg. 

Stenfri 
jord 

Av stenfria 
jorden <2 mm 
- >0,2 mm 

Av stenfria 
jorden <0,2 
mm 

Vertikal: 0,1–0,2 
m 25% 30% 10% 

0,2–0,3 m 25% 30% 10% 

0,3–0,4 m 30% 40% 20% 

0,4–0,5 m 30% 40% 30% 

0,7–0,8 m 95% 60% 80% 

Scharins    
Vertikal: 0,1–0,2 

m 75%  65% 

0,2–0,3 m 75%  65% 

0,3–0,4 m 75%  65% 

0,5–0,6 m 75%  80% 

    
Horisontell: 0,1–

0,2 m 75%  65% 

0,2–0,3 m 75%  65% 

0,3–0,4 m 75%  65% 

0,5–0,6 m 75%  65% 

0,9–1,0 m 75%  65% 

 
 
3.5 Totala halter 
För analys av totala halter på proven från Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan (<0,2 mm) och 
Scharinsområdet skickades proven (<0,2 mm) till ALS Scandinavia AB (ackrediterat 
laboratorium). Dessa resultat presenterades med en konfidensnivå på ungefär 95%. 
Mätosäkerhet angavs endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
Analys av torrsubstans (TS) har skett enligt SS 02 81 13-1. Analys av As, Cu, Ni, Pb, Sb, Zn 
(samt en del övriga ämnen har skett genom torkning vid 50°C och elementhalterna har TS-
korrigerats till 105°C. Upplösning skedde i mikrovågsugn i slutna teflonbehållare med 5 ml 
koncentrerad. HNO3 + 0.5 ml H2O2. För övriga grundämnen smältes 0,1 g prov 0,4 g LiBO2 
och löstes upp i HNO3. För halter av Sb löstes provet upp i kungsvatten (AQR). Analys med 
ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294–1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). om 
provmängden var begränsad. Även glödförlust (LOI) analyserades vid 1000°C. 
 
 

4 Resultat 
 

4.1 Laktid 
Resultaten för de olika laktiderna presenteras i figur 3. Var god notera att värdena är 
transformerade (dock ej för prov 20B).  
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Figur 3. De transformerade halterna från lakning med 0,5 M HCl i 1–8 timmar (h). Randiga staplar visar på halter 
som tydligt skiljer sig från de övriga. Prov 20B har ej transformerade halter. 
 

Enligt de kriterier som anges ovan (kap. 3.5), presenteras de lämpligaste laktiderna i tabell 6 
per prov och ämne. I situationer där en halt var tydligt högre än de andra jämfördes de 
resterande halterna med varandra. Där halterna till synes sjönk och steg utan tydligt mönster, 
eller där ingen tydlig platå fanns att se gjordes ingen direkt bedömning. 
 
Tabell 6. De mest optimala laktiderna per prov och ämne bestämd utifrån figur 3 och kriterierna i kapitel 3.5. 
*Anger mönster där 1 timme (h) halten är klart högre än övriga halter, och därmed bedöms den optimala tiden 
som 2 timmar om resterande halter inte skiljer med >15%.  

Prov\Ämne Cu Pb Zn Ni Sb As 

1 2 h 2 h 2 h*  1 h 1 h 

2   4 h  2 h  
4 2 h* 2 h 2 h  1 h  
7 1 h 2 h 1 h  2 h 2 h 
9B 1 h 1 h 2 h* 2 h 1 h 1 h* 
10B 1 h 2 h 1 h 2 h 1 h 1 h 
12 1 h  1 h 2 h  4 h 
13 4 h  1 h  1 h 2 h* 
16B 4 h 4 h 1 h 1 h 1 h 1 h 
20B 4 h 2 h 2 h*  1 h 4 h 

 
Lakning under 1 timme dominerar i tabell 6, men eftersom det finns prov och ämnen som inte 
är optimalt under 1 timme, används 2 timmar för vidare jämförelser.  
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4.2 Jämförelse mellan enstegslakning (0,5 M HCl) och AQR-lakning samt 
sekventiella lakningar 
Halterna från enstegslakningen med 0,5 M HCl under 2 timmar jämfördes med halterna från 
AQR-lakning och summan av de sekventiella lakningarna F1-F4 utröna enstegslakningens 
effektivitet (lättlakade, lätt utbytbara, och karbonatbundna (F1), bundet till organiskt material 
(F2), amorfa Mn-hydroxider (F3) samt amorfa Fe-hydroxider och kristallina Mn-hydroxider 
(F4); Peltola m. fl. 2005; tabell 7).  
 
Tabell 7. Andelen (%) från enstegslakningen under 2 timmar (0,5 M HCl) som kunde analyseras jämfört med AQR-
halterna samt summan av de sekventiella lakningarna (sum.). För prov 20B jämförs enstegslakningen med den 
totala halten (Peltola och Åström 2002). Värden som överstiger 100 % skuggas grå. *Originalhalter som tydligt 
avviker från övriga halter (se bilaga 4 tabell 1).  

  Cu Pb Zn 

Prov % av AQR % av sum. % av AQR % av sum. % av AQR % av sum. 

1 49 84 59 47 48 69 

2 52 95 105 148 32 52 

4 71 139 60 136 42 59 

7 71 173 105 136 78 149 

9B 79 94 118 131 36 51 

10B 79 83 65 78 61 69 

12 16 68 26 60 12 73 

13 82 160 79 125 81 116 

16B 53 123 69 85 76 113 

20B (% av tot.) 41 - 202 - 29 - 

  Ni Sb As 

  % av AQR % av sum. % av AQR % av sum. % av AQR % av sum. 

1 23 63 23 53 71 114 

2 54 124 136 941 49 131 

4 84 227 60 341 63 121 

7 225* 489* 7 55 38 62 

9B 41 62 202* 343* 63* 95* 

10B 37 64 13 74 68 107 

12 1 81 8 200 4 22 

13 43 89 16 60 64 151 

16B 27 69 12 62 19 115 

20B (% av tot.) 29 - 71 - 35  - 

 
4.2.2 Ämnenas rörlighet 
Medianvärdet av den procentuella relativa rörligheten för C, Pb, Zn, Ni, Sb, och As beräknades 
genom jämförelse med AQR-halten (tabell 8). Den relativa rörligheten för summan av de 
sekventiella lakningarna i jämförelse med AQR-halten går från Pb>Zn>As≈Cu>Ni>Sb. För 2 
timmars lakning i 0,5 M HCl blev den relativa rörligheten Pb>As≈Cu>Zn>Ni>Sb. Den relativa 
rörligheten mellan de båda metoderna är relativt lika. Undantaget gäller för Zn (70% för 
summan av de sekventiella lakningarna, 45 % för 0,5 M HCl).  
 
  



 16 

Tabell 8. Medianvärdet av den relativa rörligheten för Cu, Pb, Zn, Ni, Sb, och As beräknades genom jämförelse med 
AQR-halten för proverna från Jakobstad + 20B.  

Ämne Sum (prov 20B ej med) Median 2 h 

Cu 51% 62% 

Pb 77% 74% 

Zn 70% 45% 

Ni 43% 39% 

Sb 18% 16% 

As 52% 63% 

 
 
4.3 Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan  
 
4.3.1 Halter från enstegslakning (0,5 M HCl) och totala halter 
I figur 4 presenteras resultaten för proverna i fraktionen <2 – >0,2 mm. Inga tydliga mönster 
kan urskiljas, men för både Pb och Zn finns högre halter mitt i transekten.  
 

 
Figur 4. Halterna (mg kg-1) från lakning med 0,5 M HCl. Cu, Pb, Zn, Ni och As i vertikalt led (djup i m) för proverna 
från korsningen Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan siktade till <2 - >0,2 mm.  Den streckade linjen representerar 
ett synligt skifte av jordtyp. Grå punkter och grafer anger värden under, eller initialt under rapporteringsgräns. 
Dessa bedöms med försiktighet. Röda punkter utan fyllningen representerar värden som kraftigt avviker från de 
övriga.  
 

För proverna <0,2 mm fraktionen återfanns till synes sjunkande koncentrationer med ökande 
avstånd från järnsanden för Cu (~230–10 mg kg-1), Zn (~50–3 mg kg-1) och Pb (~130–3 mg 
kg-1), samt en svagare nedgång för Ni (~6–4 mg kg-1; figur 5). As uppvisade ingen eller en svagt 
ökande koncentration med avstånd från järnsanden (~17–20 mg kg-1). Sb låg under 
rapporteringsgränsen, och kunde ej bedömas. Halterna för proven siktade till <0,2 mm var 
oftast högre än de för proven siktade till <2 – >0,2 mm. Även ytterligare ett test av 
kornfraktionens betydelse gjordes på ett sprängmaterial från tunnelkonstruktion ute på 
Rönnskär (se bilaga 1). Även detta visade på att lägre halter binds till <2 mm – >0,2 mm 
fraktionen än <0,2 mm fraktionen. 
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Figur 5. Halterna (mg kg-1) från lakning med 0,5 M HCl. Cu, Pb, Zn, Ni och As i vertikalt led (djup i m) för proverna 
från korsningen Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan siktade till <0,2 mm.  Den streckade linjen representerar ett 
synligt skifte av jordtyp. Grå punkter och grafer anger värden under, eller initialt under rapporteringsgräns. Dessa 
bedöms med försiktighet.  
 

De totala halterna uppvisade sjunkande halter med avstånd från järnsanden för alla ämnen 
(figur 6). För As och Zn var det främst den djupaste provpunkten som verkade betydligt lägre. 
 

 
Figur 6. Totalhalterna (mg kg TS-1) för Cu, Pb, Zn, Ni och As i vertikalt led (djup i m) för proverna från korsningen 
Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan siktade till <0,2 mm.  Den streckade linjen representerar ett synligt skifte av 
jordtyp. Grå punkter och grafer anger värden under, eller initialt under rapporteringsgräns. Dessa bedöms med 
försiktighet. Felstaplarna markerar mätosäkerhet (95% konfidensnivå).  

 
4.3.2 Jämförelse av halter  
I jämförelse med de totala halterna översteg endast ett värde 100%; tabell 9). Detta 
originalvärde bör dock behandlas med försiktighet, då det kraftigt skiljer sig från omgivande 
värden (Se bilaga??). Det prov som togs från den djupaste punkten lakade mer än de prover 
som togs längre upp för de prover som siktats <2 – >0,2 mm. För proven siktade <0,2 mm 
lakade Pb relativt mest för alla prov. Det var mindre skillnad mellan proven än för <2 – >0,2 
mm. 
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Tabell 9. Andel (%) av den totala halten som kunde analyseras efter enstegslakning under 2 timmar (0,5 M HCl). 
Gäller proven från provpunkten vid korsningen Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan.  

<2 – >0,2 mm; Djup (m) Cu Pb Zn Ni As 

0,15 3% 2% 3% 2% 5% 

0,25 4% 3% 3% 3% 5% 

0,35 8% 10% 39% 6% 10% 

0,45 6% 108% 25% 4% 8% 

0,75 84% 81% 74% 19% 69% 

<0,2 mm; Djup (m)      

0,15 28% 76% 30% 14% 29% 

0,25 44% 86% 24% 13% 31% 

0,35 49% 91% 42% 19% 35% 

0,45 39% 73% 38% 16% 34% 

0,75 46% 63% 22% 17% 48% 

 
Korrelationen var generellt låg mellan de två kornfraktionerna (tabell 10) Korrelationen 
mellan <0,2 mm och de totala halterna var ofta hög, ca. 0,90 och högre. Korrelationen mellan 
När halterna från enstegslakningen (0,5 M HCl) för de båda fraktionerna adderades för 
Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatanserien blev korrelationen i de flesta fall endast lite lägre. 
Störst skillnad blev det för Zn (0,89 till 0,55), och korrelationen för Pb gick från signifikant till 
icke-signifikant.  
 
Tabell 10. Korrelationskoefficienterna mellan halterna från 0,5 M HCl lakning, samt de totala halterna med 
avseende på kornstorlek. Antalet prov n=5 för de två första kolumnerna, och n=10 för den tredje. Signifikansnivån 
p=0,05. *Anger signifikanta värden (p<0,05).  

Ämne\Korrelationskoefficient 
(<2 mm –>0,2 
mm) vs <0,2 mm 

<0,2 mm vs 
tot. halt 

(<2 –>0,2 mm + <0,2 
mm) vs tot. halt 

Cu 0,66 0,92* 0,92* 

Pb -0,22 0,99* 0,88 

Zn 0,45 0,89* 0,55 

Ni -0,29 0,96* 0,94* 

As 0,52 0,98* 0,95* 

 
4.3.3 Uppskattad metallmängd 

För att möjliggöra jämförelse mellan hur mycket som teoretiskt skulle kunna läcka och 
fastläggas från järnsand i 1 m3 jord beräknades g m-3 (figur 7) för halterna från 
enstegslakningen i 2 timmar (0,5 M HCl) utifrån de skattade värdena i tabell 5.  



 19 

 

 
Figur 7. Beräknade mängder i g m-3 för proverna från provgropen i korsningen Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan. 
T.v. Ses resultaten för <2 mm - >0,2 mm fraktionen. T.h. ses resultaten för <0,2 mm fraktionen. Felstaplarna anger 
en procentuell osäkerhet på ±25%.  

 

4.4 Scharinsområdet 
 
4.4.1 Halter från enstegslakning (0,5 M HCl) och totala halter 
Den vertikala transekten som togs från Scharinsområdet uppvisade sjunkande halter med 
djupet för Ni (~3,7–2,5 mg kg-1) och Zn (~40–12 mg kg-1; figur 8). Cu uppvisade ökande 
koncentration (~13–21 mg kg-1). Sb var för lågt för bedömning.  

 
Figur 8. Halterna (mg kg-1) för Cu, Pb, Zn, Ni och As i vertikalt led (djup i m) för proverna från Scharinsområdet, 
siktade till <0,2 mm.  Den streckade linjen representerar ett synligt skifte av jordtyp. Grå punkter och grafer anger 
värden under, eller initialt under rapporteringsgräns. Dessa bedöms med försiktighet.  
 

De totala halterna (figur 9) visade sjunkande halter med djupet för Zn (~70–38 mg kg-1 TS) 
och Sb (~2,5–0,6 mg kg-1 TS). Övriga ämnen visade inga tydliga mönster.  
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Figur 9. De totala halterna (mg kg-1 TS) för Cu, Pb, Zn, Ni, Sb och As i vertikalt led (djup i m) för proverna från 
Scharinsområdet, siktade till <0,2 mm.  Den streckade linjen representerar ett synligt skifte av jordtyp. Felstaplarna 
markerar mätosäkerhet (95% konfidensnivå). 

 
Den horisontella transekten visade på avtagande halter från järnsanden för Ni (~1,8–1,2 mg 
kg-1), Cu (~13–10 mg kg-1) och Zn (~8–4 mg kg-1; figur 10).  
 

 
Figur 10. Halterna (mg kg-1) för Cu, Pb, Zn, Ni och As horisontellt led (avstånd i m) för proverna från 
Scharinsområdet siktade till <0,2 mm. Grå punkter och grafer anger värden under, eller initialt under 
rapporteringsgräns. Dessa bedöms med försiktighet.  
 

De totala halterna (figur 11) visade på sjunkande halter med avstånd från järnsanden för Cu 
(~28–21 mg kg-1), Zn (~29–24 mg kg-1) och Sb (~0,8–0,5 mg kg-1). Inga tydliga mönster går 
att finna för resterande ämnen. 
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Figur 11. De totala halterna (mg kg-1 TS) för Cu, Pb, Zn, Ni, Sb och As i horisontellt led (avstånd i m) för proverna 
från Scharinsområdet, siktade till <0,2 mm. Felstaplarna markerar mätosäkerhet (95% konfidensnivå). 

 
4.4.2 Jämförelse av halter  
Jämfört med de totala halterna översteg endast ett prov en upplösning över 100 %. Detta dock 
endast med 1%, (As: 10,2 mg kg-1 jämfört med 10,1 mg kg-1; tabell 11). För de vertikala proverna 
var det en relativt liten skillnad med djup. Cu och Pb sågs laka relativt mest. För de horisontella 
proverna var det också liten skillnad mellan proven, och As och Pb lakade mest.  
 
Tabell 11. Andelen (%) av den totala halten som kunde analyseras efter enstegslakning under 2 timmar (0,5 M 
HCl). Gäller proverna från provpunkten på Scharinsområdet.  

Djup (m) Cu Pb Zn Ni As 

Vertikal: 0,15 61% 64% 57% 33% 43% 

0,25 56% 67% 58% 28% 40% 

0,35 64% 62% 43% 24% 41% 

0,55 45% 55% 32% 26% 35% 

      

Horisontell: 0,15 50% 54% 27% 22% 72% 

0,25 51% 70% 21% 22% 83% 

0,35 50% 60% 19% 24% 101% 

0,55 48% 67% 19% 18% 74% 

0,95 47% 60% 16% 17% 86% 

 
I ett försök att utröna en lämplig kornfraktion för siktning av proverna utfördes 
korrelationstest mellan halterna från enstegslakningen under 2 timmar (0,5 M HCl) och de 
totala halterna (tabell 12). Oftast visades hög korrelation (≤0,90), dock var värdena ofta icke-
signifikanta för de vertikala proverna på grund av de fåtal proverna (n=4). Pb var i båda fallen 
lågt och icke-signifikant (<0,40; p>0,5). Även Ni (0,47) i den vertikala provserien, samt för As 
(0,44) i den horisontella provserien var låga och icke signifikanta. 
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Tabell 12. Korrelationskoefficienterna mellan halterna från 2 timmars enstegslakning (0,5 M HCl) och de totala 
halterna. Antalet prov n=4 för de vertikala proverna, och n=5 för de horisontella. För både vertikala och horisontella 
prover gäller signifikansnivå p=0,05. *Anger signifikanta värden (p<0,05).  

Vertikal Korrelationskoefficient Horisontell Korrelationskoefficient 

Cu 0,89 Cu 0,99* 

Pb 0,32 Pb 0,33 

Zn 0,94 Zn 0,96* 

Ni 0,47 Ni 0,85 

As 0,96* As 0,44 

 
4.4.3 Uppskattad metallmängd 

För att möjliggöra jämförelse mellan hur mycket som teoretiskt skulle kunna läcka och 
fastläggas från järnsand i 1 m3 jord beräknades g m-3 (figur 12) för halterna från 
enstegslakningen i 2 timmar (0,5 M HCl) utifrån de skattade värden i tabell 5.  

 
Figur 12. Beräknade mängder i g m-3 för proverna från provgropen på Scharinsområdet. T.v. Ses resultaten för de 
vertikala provpunkterna. Fyrkantiga punkter har värden på den nedre axeln. T.h. ses resultaten för de horisontella 
provpunkterna. Felstaplarna anger en procentuell osäkerhet på ±25%.  

 
 

5 Diskussion 
 

5.1 Jämförelse av metoder 
Nedan jämförs enstegslakningen (0,5 M HCl) med de tidigare analyserna för de 
kontaminerade proverna från Jakobstad i ett försök att utvärdera enstegslakningens 
duglighet.  
 
5.1.1 Laktid 
Tidigare studier med enstegslakning med HCl har funnit att oftast är 1 timme (ex. Sutherland 
och Tack 2008; Kubová m. fl. 2004) eller 4 timmar (ex. Larner m. fl. 2006; Scouller m. fl. 
2006) tillräckligt för undersökningar av tillgängligheten av metaller i olika material. I 



 23 

rådfrågning med Sutherland (2017) framgick att 1 timme valts för bekvämlighet i (Sutherland 
2004), och eftersom det tidigare visats att 1 timme räcker för liknande material. Även om det 
i många fall av resultaten i det föreliggande arbetets analyser kan ses en svag ökning av 
halterna från 1–8 timmars lakning, bedömdes dessa skillnader (<15%) som relativt små. 
Däremot var skillnaderna tillräckligt stora mellan 1 timme och 2 timmars lakning i vissa fall 
att minst 2 timmars lakning skulle rekommenderas. I en handfull fall är halten högst för 1 
timmes lakning (främst för Zn). Vad detta eventuellt kan bero på utreddes inte vidare i denna 
undersökning. I ett fåtal fall krävdes en 4 timmars lakning för att uppnå en skillnad på <15% 
till efterföljande halt. Trots detta valdes 2 timmar, eftersom skillnaden mellan 2 timmar och 4 
timmar inte var tillräckligt stor för att det i detta fall skulle anses effektivt att laka om alla prov 
i 4 timmar.  
 
Intressant att diskutera i fallet med optimal laktid är de prov där inget tydligt mönster kunde 
urskiljas, samt de prov där halten tydligt steg från 1–8 timmars lakning (>15% mellan proven). 
Detta visar på att metoden kan vara olämplig för vissa typer av prov, eller vissa ämnen. Utifrån 
tabell 4 finns ingen riktigt gemensam nämnare för de prov som saknar mönster (främst prov 
2, 4, 12 och 13). De prov som uppvisade tydliga stegringar utan utplaning från 1–8 timmar var 
främst 10B och 13. Inte heller mellan dessa prov kan någon direkt koppling göras utifrån tabell 
4. Det är främst Ni som uppvisar bristande mönster, men även Sb visar liknande tendenser. 
Detta kan ha att göra med de enskilda ämnenas benägenhet att laka. De har båda relativt låg 
rörlighet i undersökningar som dessa (tabell 8; Leleyter 2012; Wilson m. fl. 2010; Sungur m. 
fl. 2015; Sutherland 2002). Avvikelserna för Sb kan även bero på felbedömningar av spektra 
vid halter initialt lägre än rapporteringsgränsen.  
 
5.1.2 Jämförelse av enstegslakning (0,5 M HCl) med AQR-lakning samt 
sekventiella lakningar 
Halterna från enstegslakningen under 2 timmar i 0,5 M HCl uppnår sällan den uppskattade 
totalhalt AQR-halterna ger (från Peltola et al. 2005). Undantag gäller för vissa 2 timmars 
halter av Pb, Ni och Sb som till viss del överstiger några av AQR-halterna. Att halterna från 0,5 
M HCl lakningen i vissa fall når upp till, eller till och med överstiger, de totala halter som 
erhålls efter lakning med AQR kan bero på olikheter mellan de laboratorier som utfört 
analyserna. Det kan självfallet även bero på enstaka kontamineringar, samt analysfel. Det skall 
dock nämnas att alla kontrollprov som analyserats under denna undersökning godkändes. Det 
är främst Pb som visar 0,5 M HCl-halter som överstiger AQR-halterna (prov 2, 7 och 9B). De 
olika karaktärerna på proverna gör det svårt att bestämma en enhetlig orsak till resultaten.  
 
I jämförelse med summan av de sekventiella lakningarna når halterna från 2 timmars lakning 
i 0,5 M HCl ofta upp i 100 % eller högre. Det verkar därmed som att en enstegslakning med 
0,5 M HCl i vissa fall är mer aggressiv än den sekventiella lakningen som utförts. Liknande 
resultat har observerats i Sutherland (2002). Dock syns i en liknande mängd fall högre halter 
från den sekventiella lakningen. Det är viktigt att notera att de stora procentuella skillnader 
som syns i tabell 9 ibland endast beror på att halterna är väldigt låg (ex. ett rapporterat värde 
på 0,1 och ett på 0,2 ger en 100% ökning även om det i princip är samma värde). För Sb gäller 
detta för en stor del av proverna. Till exempel kan 941% skillnad ses för Sb mellan summan av 
de sekventiella lakningarna och enstegslakningen (prov 2). Summan av de sekventiella 
lakningarna ligger på 0,085 mg kg-1, medan halten från enstegslakningen ligger på 0,8 mg kg-

1. Det kan dock noteras i bilaga 4 tabell 1 att skillnaden mellan de flesta halter från Sb inte är 
särskilt stor (0,1–0,9 mg kg-1) men ger en procentuellt stor skillnad. Därför bör man inte 
avskräckas av de höga procenttalen, utan tolka mer utifrån halterna i fall med låga halter.  
 
5.1.3 Jämförelse av enstegslakning (0,5 M HCl) med totala halter 
Jämför man figur 5 och 6, 8 och 9, samt 10 och 11 och granskar korrelationskoefficienterna i 
tabell 10 och 12 ses liknande mönster för flera ämnen (fast mätosäkerheten på totalhalterna 
riskerar att minska denna likhet). Korrelationskoefficienterna mellan halterna från 
enstegslakningen och de totala halterna för de vertikala proven från Scharinsområdet är ofta 
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höga, men saknar signifikans då antalet prov är lågt (n=4). Mellan de korrelationer som är 
signifikanta skiljer sig främst halterna, som ofta är tydligt högre för de totala halterna. Är det 
endast en uppskattning av spridningen av ämnen verkar en analys av totala halter vara nog, 
då de visar på liknande mönster som de lakade halterna. Är det däremot önskvärt att få en 
uppfattning av hur stor del av dessa ämnen som är tillgängliga är det utifrån denna studie 
rekommenderat att även utföra någon annan analys, ex enstegslakning med 0,5 M HCl eller 
sekventiell lakning. Det verkar som att både enstegslakning med 0,5 M HCl samt sekventiell 
lakning skulle fungera relativt likvärdigt, åtminstone vid en mer översiktlig uppskattning. 
Givetvis måste hänsyn tas till att det endast är en fraktion av jorden som analyserats. I g m-3 
förändras mönstren till viss del, särskilt för proven från 
Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatanserien. Där försvinner i princip de avtagande mönster 
som kunde ses, och ersätts med ökande halter med djup på grund av den ökande fraktionen 
jord med mindre kornstorlekar.  
 
Sb, och även As till viss del, har många värden under rapporteringsgräns och uppvisar därför 
oftast inga tydliga mönster. Halterna för As är naturligt höga i områden runt Skellefteå (SGU 
2014), och vid omräkning (höga värden borttagna från kalibreringskurva) låg de flesta av 
halterna över rapporteringsgränsen. De måste dock bedömas med försiktighet eftersom en 
bedömning utifrån spektra är utförd. Halterna för Sb kunde endast rapporteras för alla 
enstegslakningar från Korsningen vid Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan och 
Scharinsområdet som <0,3, vilket ligger just över den under gränsen för naturliga halter i 
området (SGU 2014). As och Sb beter sig relativt lika i många fall (Wilson m. fl. 2010), så 
möjligtvis går det att uppskatta risken för fastläggning av Sb utifrån det som kan tolkas av As.  
 
5.1.4 Lämplig kornfraktion 
Att ämnen i större grad tenderar att binda till jord med mindre kornstorlekar har länge varit 
känt (ex. Horowitz 1985). Att det även visas med denna metod tolkas som en fördel. Den höga 
korrelationen mellan <0,2 mm och de totala halterna visar återigen på att ensteglakning med 
0,5 M HCl åtminstone kan utvärdera förekomst och eventuell spridning av ämnen. Eftersom 
icke-signifikanta korrelationer kan ses mellan <2 mm – >0,2 mm blir konsekvensen att man 
missar vissa detaljer om enbart en grövre fraktion analysera. Siktning till enbart <2 mm är vad 
som ofta brukar utföras i undersökningar av ämnen i jord (ex. Rao m. fl. 2008), och från denna 
studie verkar det som att det inte borde påverka detaljrikedomen i någon större grad för de 
flesta ämnen. Risken som finns är vid jordar med stor andel grovkornigt material, eftersom 
man då riskerar att missa de halter som binds till det finkorniga materialet och därmed gå 
miste om detaljer.  
 

5.2 Eventuell inverkan av järnsand  
Utifrån de resultat som återgivits ovan, kan det inte uteslutas att vissa ämnen från järnsanden 
eventuellt kan fastläggas i omgivande jord eftersom vissa avtagande mönster är synliga. Skulle 
ett läckage av ämnen från järnsand vara aktuellt, skulle högre halter förväntas nära 
järnsanden, och sedan klinga av ju längre ifrån materialet man kommer. Detta behöver dock 
inte vara den enda orsaken till de mönster som kan urskiljas, utan de enskilda jordarnas 
egenskaper måste begrundas. Bedömningen av järnsanden eventuella inverkan måste ske med 
stor försiktighet. Bara för att det finns en signal av något ämne innebär det nödvändigtvis inte 
att de urlakade ämnena kommer från järnsanden. En avsaknad av signal ska däremot inte 
tolkas som ett direkt bevis på att järnsanden inte lakar. En fastläggning kan ske runt 10 cm 
från järnsanden, men den kanske också kan ske 1 m därifrån, beroende på omgivningens 
egenskaper. Därtill ligger båda provpunkterna i urbana områden, och Scharinsområdet har 
varit ett industriområde, vilket naturligtvis kan medföra problematik vid bedömning av 
järnsandens enskilda inverkan.  
 
Utifrån provtagningsmetoden som föreslagits av Skellefteå kommun (2017a) tas prov som 
längst 1 m ifrån järnsanden. Om det för enkelhetens skull antas att alla metaller fastläggs inom 
en meters avstånd kommer L/S 10 halten bli den som återfinns i 1 m3 jord. D.v.s. för Zn ligger 
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medelvärdet för L/S 10 på ca 8,2 mg kg-1 (eller g t-1; tabell 3), vilket innebär att 1 m3 jord (ca. 
1,7 t jord) kommer innehålla 8,2 g ”extra” Zn. Det ”naturliga” värdet för Zn i morän (<0,063 
mm; SGU2014) i området ligger på runt 27–50 mg kg-1. Därmed skulle en fastläggning av Zn 
hypotetiskt kunna sträcka sig från 35,2–58,2 mg kg-1. Det finns en risk att felbedöma 
fastläggningen om provpunkten ligger i ett område med initialt lägre halt, eftersom halten då 
hamnar inom spannet för ”naturliga” värden. Den tillgängliga fraktionen analyserats i det 
föreliggande arbetet skulle då ha 8,2 mg kg-1 ”extra” som eventuellt kommer från järnsanden. 
Halten av Zn från <0,2 mm i provpunkten i korsningen Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan 
låg på ungefär 40 mg kg-1 (figur 5) genom en stor del av profilen. Detta ger ungefär 5 g m-3 

(figur 7), vilket är lägre än endast påslaget för eventuella ämnen från järnsand. Det verkar 
således som att risken för stora utlakningsproblem av just järnsand är relativt små. Det skall 
dock påpekas att halterna i g m-3 är beräknade från en skattning av jordfraktionernas relativa 
mängder (%; tabell 5). För Cu ligger de ”naturliga” värdena i morän på ungefär 14–36 mg kg-1 

(SGU 2014), medan L/S 10 medelvärdet ligger på 0,31 mg kg-1. Pb har ”naturliga” halter mellan 
ungefär 7–45 mg kg-1 (SGU 214), och L/S 10 halten ligger på 0,00 mg kg-1. Ni ”naturliga” värden 
ligger mellan ungefär 11–30 mg kg-1 (SGU 2014), och L/S 10 medelvärdet ligger på 0,57 mg kg-

1. För Sb är de ”naturliga” halterna ungefär 0,20–1,00 mg kg-1 (SGU 2104), och L/S 10 
medelhalten ligger på 0,24 mg kg-1. As har ”naturliga värden mellan ungefär 14–27 mg kg-1 
(SGU 2014), och L/S 10 medelvärdet ligger på 0,02 mg kg-1. De totala halterna för proverna 
från provpunkten vid korsningen Skelleftehamnsvägen /Sjökortsgatan överstiger ofta tydligt 
de ”naturliga” halterna. Proverna från Scharinsområdet ligger sällan högt över de ”naturliga” 
värdena, utan ligger oftast inom spannet. Även om halterna i g m-3 begrundas (figur 7 och 12) 
för ämnena med lägre halter är det svårt att avgöra om och varifrån exempelvis 0,31 g ”extra” 
Cu skulle kunna komma ifrån.  
 
Andra källor kan ha bidragit med förorenade ämnen (med tanke på att Pb i ringa mängd lakar 
ur järnsand, se tabell 3), eller den naturliga jorden kan vara relativt rik på vissa ämnen ex. As 
(SGU 2014). Järnsand i mark innebär ökad genomströmning, vilket skulle kunna medföra att 
vatten förorenat via andra källor har större möjlighet att spridas i marken. Det är därmed svårt 
att avgöra hur stor del av de analyserade halterna som faktiskt kommer från järnsanden. En 
lakning med 0,5 M HCl av själva järnsanden skulle ha avslöjat hur mycket som lakar ur den, 
men som tidigare nämnts säger det ingenting om hur mycket som faktiskt fastläggs. För att 
kunna avgöra järnsandens verkliga påverkan skulle det krävas analys av opåverkade jordprov 
av samma typ och i samma förhållanden som jordprover i närheten av järnsand. Nu görs 
tolkningen utifrån jämförelser med de totala halterna. Rörligheten bedömd utifrån proven 
från Jakobstad visar att Pb är mest rörligt (tabell 8), och Pb uppvisar ofta stor rörlighet i 
undersökningar av föroreningar (Sutherland 2002; Leleyter 2012; Sungur m. fl. 2015). Det 
verkar även stämma till viss del för proven från de båda provpunkterna i den föreliggande 
studien, och innebär således en liten skillnad mellan totalhalter och halter från 
enstegslakningen (0,5 M HCl). En liten skillnad mellan halten från de lakade proven och de 
totala halterna kan antingen bero på att fastläggningen av ämnen utifrån är relativt stor 
jämfört med de ”naturliga” halterna, eller att lakningen varit väldigt aggressiv och därmed fått 
med en större fraktion av ämnen som egentligen inte är tillgängliga. Finns en stor skillnad i 
halt mellan de lakade proverna och de totala halterna, kan detta vara en indikation på att 
ämnen (eventuellt från järnsand) inte fastläggs i någon större utsträckning. Det kan självfallet 
också betyda att materialet (t.ex. järnsand) ej lakar ur höga halter eftersom proven ej malts, 
och halterna som därmed lakas ur bör till stor del vara sådan som finns på utsidan av kornen. 
Givetvis kan en del av det som ligger i yttersta lagren av kornen ha nötts loss i samband med 
lakningen och omrörningen, men detta bör vara försumbart. I resultaten från den föreliggande 
undersökningen syns ofta en lakad halt (från <0,2 mm fraktionen) som uppnår 50–60 % av 
den totala halten, men det finns även de som når mycket högre (upp mot ca 90%) och lägre 
(ner mot ca 15%). Zn och Ni är de ämnen som uppvisar större skillnader i halt. Båda ämnena, 
och särskilt Zn har visats laka ur järnsanden vid kolonntest L/S 10 (tabell 3). Zn är det ämne 
som undersökts i den föreliggande studien som lakar ur mest från järnsanden. Trots detta kan 
endast tydligt lägre halt i jämförelse med de totala halterna analyseras via lakning i 0,5 M HCl 
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under 2 timmar. Detta kan möjligtvis bero på att lakning med 0,5 M HCl till synes inte alltid 
är effektiv på att lösgöra Zn och Ni (tabell 7; Sungur m. fl. 2015).  
 
Det är i detta skede av metodens undersökningsstadie för tidigt för att kunna se någon konkret 
inverkan av järnsanden, men det går som ovan nämnt ej att utesluta den helt. Dessutom 
undersöktes endast två områden där vi också förväntar oss att halter av de olika ämnena skall 
närvara i marken. Detta på grund av deras urbana läge, samt eftersom båda områdena ligger 
relativt nära Rönnskärsverken som sedan 1930 släppt ut förorenade ämnen i varierande 
mängd. Skillnaden i halter mellan de båda områdena är intressant, eftersom de ofta är ungefär 
10 gånger högre för provpunkterna i korsningen mellan Skelleftehamnsgatan/Sjökortsvägen 
än för Scharinsområdet. Skulle ett nedfall från Rönnskärsverken ligga bakom de högre 
halterna vid Skelleftehamnsgatan/Sjökortsvägen borde Scharinsområdet också visa på 
liknande halter. Givetvis kan störningar vid de initiala konstruktionerna ha rört om, eller 
skyfflat bort den mest förorenade jorden i provgropen för Scharinsområdet innan järnsanden 
lades dit. Eller så kan kontaminering ha skett när fjärrvärme grävdes ned 2002 intill 
provpunkterna i korsningen Skelleftehamnsgatan/Sjökortsvägen, och även tidigare när har 
området grävts upp (Svensson 2017). Åtminstone bör slutsatsen kunna dras att det är något 
annat än enbart järnsanden som ligger bakom de högre halterna vid 
Skelleftehamnsgatan/Sjökortsvägen. Att halterna från provpunkten vid korsningen 
Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan skulle komma från järnsand bedöms som högst 
osannolikt, dels på grund av de låga halter som lakar ur järnsand (tabell 3), och dels på grund 
av de tydligt högre totala halterna av ex. Cu. Därtill har järnsanden från de båda punkterna 
troligtvis legat i ett liknande tidsspann, och borde därmed visa på liknande halter om 
järnsanden var den enda källan. 
 
För As och Zn från provpunkten i korsningen Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan 
uppkommer ett avtagande mönster främst på grund av att den djupaste punkten har tydligt 
lägre halt än de övriga. Detta kan betyda att det inte finns någon distinkt fastläggning av 
ämnen, utan att det främst är jordarnas egna egenskaper som skiljer. Den djupaste punkten 
byter tydligt karaktär (från naturgrusliknande till mer finkornig, mer grå i nyansen; bilaga 2). 
Ett skifte av egenskaper i de vertikala jordproverna från provpunkten på Scharinsområdet går 
också att se, däremot syns inte riktigt samma konkreta minskning från de övriga punkterna 
ned till den djupaste. Detta kan eventuellt bero på att den djupaste punkten på 
Scharinsområdet togs på 0,5–0,6 m från järnsanden, medan provet från korsningen 
Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan togs på 0,7–0,8 m från järnsanden och att en eventuell 
fastläggning inte skulle ha nått ned till 0,7–0,8 m. Om fastläggning av ämnen från järnsand 
inte ens skulle nå ned till 1 m på ca 30 år tyder det på att järnsandens påverkan på omgivning 
är relativt liten.  
 

5.3 Risker 
Vid t.ex. haltbedömningar vid deponitillstånd (Naturvårdsverket 2004), eller liknande 
bedömningar används ofta lakade halter med avjonat vid ex. L/S 10 (ofta pH 4–5). I Boliden 
Mineral AB (2017) påpekas att vid lakning av ren järnsand skulle krossning och en pH 
sänkning till pH 5 verka på onaturligt vis. Detta borde givetvis även gälla för den intilliggande 
jorden. I detta fall krossades, eller maldes inte de prov som togs under undersökningens gång. 
Däremot utfördes en siktning till <0,2 mm, och lakvätskan ligger långt under pH 5. 
Förhållandena under de försök som gjordes under den föreliggande undersökningen kan 
därmed anses som extrema. Under naturliga förhållanden skulle jorden inte komma att 
utsättas för lakning med vätskor så sura som pH 0,3. Därtill kommer den inte röras runt på 
samma vis som i experimenten. Därför är det inte säkert att de halter som lakats ur i detta 
försök faktiskt är tillgängliga. I de fall där gränsvärdena satts efter ex. ett L/S 10 värde där 
lakning skett med avjonat vatten måste hänsyn tas till hur mycket som faktiskt kommer vara 
tillgängligt i ett naturligt scenario. Om det vid exempelvis en vägkonstruktion läggs 1 t 
järnsand per kvadratmeter (~30 cm tjocka lager), och en effektiv infiltrerande nederbörd (och 
grundvattenbildning) på 100 mm år-1 (Naturvårdsverket 2009a) används för beräkning skulle 
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det ta ungefär 100 år för halterna att uppnå L/S 10 värdet. Dessutom, borde den effektiva 
infiltrerande nederbörden bli lägre än 100 mm år-1 eftersom järnsanden i en väg är täckt av 
asfalt. Till exempel skulle en effektiv infiltrerande nederbörd på ca 10 mm/år leda till att det 
tar ungefär 1000 år för halterna att nå L/S 10 värdet. I verkligheten kommer detta naturligtvis 
variera, och i vissa fall kan grundvattnet komma att stiga upp i järnsanden. Trots detta borde 
det ta lång tid för halterna att uppnå L/S 10 värdena. 

 
Halterna från 0,5 M HCl lakningen för de flesta ämnen är högre för provpunkten i korsningen 
Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan än för provpunkten på Scharinsområdet. Det gäller även 
för de totala halterna. Det är endast den djupaste punkten från 
Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan som visar på liknande halter som proven från 
Scharinsområdet. Zn är det ämne som ligger närmast i halt mellan de båda provpunkterna. 
Var halterna som ses ur provpunkten i korsningen Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan 
kommer ifrån kan endast spekuleras i. Närheten till Rönnskärsverken skulle kunna vara en 
förklaring, eftersom de släppt ut ämnen som kontaminerat omgivningen. Den provtagna 
jorden från korsningen Skelleftehamnsgatan/Sjökortsvägen har legat under asfalt i ca 30 år 
(Svensson 2017), vilket gör att förorening borde ha kommit dit tidigare. Jordproverna från 
provpunkten på Scharinsområdet har legat under järnsand i minst 30 år (Svensson 2017) men 
däremot inte täckts av asfalt (borde ge högre genomströmning). Dessutom var järnsandslagret 
väldigt tjockt (bilaga 3). Alla halter förutom Pb tenderar att vara högre under järnsanden på 
Scharinsområdet. Detta skulle givetvis kunna vara en effekt av järnsanden, eftersom vatten 
kunnat rinna igenom järnsanden, och eftersom Pb är det ämne som lakar minst från 
järnsanden av de analyserade. Däremot betyder den oskyddade järnsanden att redan 
kontaminerat vatten skulle haft möjlighet att rinna igenom.  
 
Oftast uppvisas endast små skillnader i de avtagande mönstren. Detta innebär att även om det 
faktiskt finns ämnen från järnsanden som fastlagts i jorden behöver halterna nödvändigtvis 
inte medföra någon större risk för omgivningen. Från provpunkten i korsningen 
Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan har Cu, Pb, Zn och As halter som överstiger känslig 
markanvändning (KM) i Naturvårdsverket (2009a) vid lakning av <0,2 mm fraktionen i 0,5 M 
HCl. Cu överstiger även värdet för mindre känslig markanvändning (MKM) i de två översta 
provpunkterna. De totala halterna överstiger i den översta punkten halten för KM för alla 
ämnen. Dessutom överstigs halten för MKM (Naturvårdsverket 2009a) för Cu, Ni, Sb, och As 
(åtminstone i den övre delen av profilen). Nu ligger förvisso dessa halter i jord under en väg, 
vilket självfallet minskar exponeringen. Givetvis skulle en ökad risk för påverkan på hälsa och 
miljö kunna ske om materialet grävs upp och placeras på hög vid olämplig plats. Det är därför 
viktigt att ha kunskap om jordarnas möjliga kontamineringshalt, och där finns en möjlighet 
att en enstegslakning med svag syra kunna komma till användning för en snabb bedömning 
om ingen tidigare information finns. Halterna från enstegslakningen (0,5 M HCl) från 
provpunkten från Scharinsområdet ligger alla under gränsvärdena för KM för alla ämnen. Av 
de totala halterna är det endast As som överstiger gränsvärdet för KM, men ligger under värdet 
för MKM. Det är tänkt att området så småningom skall användas som bl.a. rekreationsområde, 
och att människor och djur skall kunna vistas där utan risk för sin hälsa (Skellefteå kommun 
2017b). De saneringar och efterbehandlingar som skett och sker i området ska se till att detta 
är möjligt. Skulle en övervakning, eller en kontroll, av någon del av området vara önskvärd 
skulle det kunna tänkas att en enstegslakning med svag syra skulle kunna fungera även här.  
 

5.4 Livscykelanalys-riskanalys  
I en del fall där järnsanden undersökt av konsultföretag har fastläggningen av ämnen inte 
tagits med i beräkningarna (Peltola 2017). Fastläggningen borde naturligtvis beaktas, eftersom 
det annars kan innebära en överskattning på exempelvis mottagna halter hos en recipient. I 
Schwab m. fl. (2014) ingår denna bedömning, vilket belyser dess oumbärliga faktor i en LCA-
RA. Att använda lakning med 0,5 M HCl för en LCA blir svårt om inga tidigare halter är kända 
för området. Skulle en undersökning göras som i det föreliggande arbetet skulle det innebära 
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att väldigt översiktligt få reda på hur mycket som med tid riskerar laka från järnsanden och 
fastläggas i jorden.  
 
En ensteglakning med 0,5 M HCl kan nog inte användas för en fördjupad riskbedömning enligt 
Naturvårdsverket (2009b), eftersom vetskap främst ges om hur mycket som eventuellt är ett 
påslag från föroreningar, men inte alltid exakt vad som orsakar påslaget. Det har tidigare visats 
att en enstegslakning med utspädd HCl kan skilja mellan förorenade, och mindre förorenade 
platser (Snape m fl. 2004). Därför skulle enstegslakningen kunna användas vid en initial 
översiktlig undersökning, och när förorenade platser identifierats kan man gå vidare med mer 
avancerade undersökningar (även föreslaget i Sutherland 2002).  
 

5.5 Författarens reflektioner 
Under arbetets gång gick många tankar mot hur riskbedömning av resultaten skulle göras på 
bästa sätt. I svenska standardutföranden jämförs så gott som alltid en viss representativ halt 
som accepteras som ”maximal tillåten halt” för att ingen skada ska ske. I verkligheten är 
förhållandet mycket mer komplext, och naturliga halter varierar och kan i vissa fall överstiga 
gränsvärdena. En viss halt kan visserligen vara skadlig, och tester (ex. laktester) på material 
är nödvändiga för att undersöka om den riskbedömda halten riskerar att uppnås. Det finns 
dock inget som garanterar att dessa tester är representativt för verkligheten. Beroende på 
vilket material som läggs ut, omgivningen, klimat osv. kommer materialets ”beteende” skilja 
sig mellan olika lokaler.  För en verklig bedömning av ämnens tillgänglighet krävs djupare 
undersökningar. Självfallet är det smidigt med en halt som alla kan förhålla sig till, även de 
som inte är särdeles insatta i spridningsvägar och miljöproblematik. Som tidigare nämnts 
finns i dagen samhälle ett behöv av att återvinna material. Samtidigt värnar allt fler om miljön, 
och allt fler gränsvärden och anvisningar tas fram. Skulle de ”godkända halterna” för 
exempelvis inert deponi komma att sänkas ytterligare kan återvinning och återanvändning av 
flera material måsta stoppas, vilket skulle få flera konsekvenser, inte minst för tanken om en 
cirkulär ekonomi. För ett hållbart samhälle och miljö, med hållbar utveckling, kommer det 
kanske att krävas grundligare undersökningar inför bedömningar av förorenade områden och 
de material som kan tänkas återanvändas vid konstruktioner.  

 
5.6 Framtida studier 
Inför framtida studier av utvärdering av den eventuella påverkan av järnsand med 
enstegslakning (ex. 0,5 M HCl) bör fler provpunkter väljas ut, med varierande avstånd från 
eventuella punktkällor för röroreningar och med varierande jordtyp. Därtill skulle fler 
provpunkter från samma område hjälpa till att ge en uppfattning om referensvärden. D.v.s. 
både prover i anslutning till järnsand och prover en bit ifrån järnsanden bör analyseras. Det 
finns en annan typ av granulerad slaggsand på Scharinsområdet som lakar tydligt mer As (5,1 
mg kg-1 TS), Cu (4,4 mg kg-1 TS) och Pb (8,9 mg kg-1 TS), och som har ungefär 40 gånger högre 
totalhalt (mg kg-1 TS) av As än järnsanden på området (Svensson 2008). Eftersom järnsanden 
som uppkom innan 1964 hade en annan sammansättning än den som produceras idag kan det 
vara intressant att försöka lokalisera var den äldre järnsanden kan ha använts och undersöka 
om märkbart mer lakar ur och fastläggs i omgivningen. Det behövs helt klart fler 
undersökningar för att bestämma hur pålitlig enstegslakningen med 0,5 M HCl är. För att få 
mer precis information om hur ämnen från järnsand är tillgängliga skulle det kunna vara 
aktuellt att utföra kolonntest med järnsand och olika typer av jord. Det skulle även kunna 
konstrueras en ”testväg” där man övervakar urlakningen från ett initialt skede. 

 
5.7 Slutsatser 
Enstegslakning med 0,5 M HCl kan jämföra sig med vissa sekventiella lakningar i mer 
översiktliga undersökningar. Utifrån det föreliggande arbetet verkar lakning under 2 timmar 
med 0,5 M HCl vara tillräckligt för att kunna bedöma mängden tillgängliga ämnen i jord. Även 
om vissa avtagande halter kunde ses med avstånd från järnsand är det för tidigt att säga hur 
mycket som eventuellt kommer från järnsanden. Fler undersökningar med tillagda 
referensprov behövs för att bedöma fastläggningen från järnsand. Det går inte bedöma 
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järnsanden enskilda påverkan på omgivningen, däremot återfanns halter i en provpunkt som 
skulle kunna påverka sin omgivning om jorden skulle hanteras felaktigt.  Eftersom det inte 
säkert går att avgöra hur ämnen från järnsand fastläggs, är det svårt att använda 
enstegslakningen med 0,5 M HCl för en LCA-RA för tillfället. Eventuellt kan enstegslakningen 
användas för mer översiktlig övervakning och riskbedömning, dock måste åtanke ges åt 
bedömningar efter halter eftersom många faktorer spelar in i ämnens tillgänglighet.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Kornfraktion sprängmaterial 
 
Tunnelarbete inför anläggning av djupförvar ute vid Rönnskärsverken gav tillgång till stora mängder 
sprängsten. Stenprov togs från dessa högar under 2016. Detta material har tidigare analyserats för 
totala halter och lakningen har undersökts med skaktest (L/S 2 och L/S 10; REFERENS?). 
Sprängmaterialet krossades (stor andel <0,4 mm), torkades i lufttemperatur innan analys, och 
siktades till <2 –>0,2 mm och <0,2 mm. För en utvärdering av skillnaden mellan olika kornstorlekar 
användes sprängstensmaterialet. Av materialet vägdes 1 g in, och lakades i 0,5 M HCl i 2 timmar 
under omrörning.  
 
Tabell bilaga 1. Originaldata för undersökning av sprängsten. Större fraktioner binder lägre halter.  

  
Ni (mg kg-

1) 
Sb (mg kg-

1) 
As (mg kg-

1) 
Cu (mg kg-

1) 
Zn (mg kg-

1) 
Pb (mg kg-

1) 

<2 mm 1,0 2,6 2,0 59,0 9,5 26,8 

<2 mm 1,0 2,0 2,0 48,1 6,8 3,7 
<0,2 
mm 1,3 4,1 6,9 70,0 26,7 95,3 
<0,2 
mm 1,3 4,2 8,0 83,7 28,1 100,5 

 
  



 

Bilagor  
 
Bilaga 2: Grop vid korsningen Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan 
 
 

 
Figur Bilaga 2. Provtagning från provpunkten vid korsningen Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3: Grop vid Scharinsområdet 

 

 
Figur 1 Bilaga 3. Provtagningsgrop på Scharinsområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
Figur 2 Bilaga 3. Vertikal provtagning från provpunkten på Scharinsområdet. 

 
 



 

Bilaga 4: Originaldata  
 Tabell 1 Bilaga 4. Originaldata för proven från Jakobstad (AQR och Sum; även i Peltola et al. 2005), samt för den 
enstegslakningen med 0,5 M HCl (1–8 timmar (h)). Grå rutor markerar halter initialt under rapporteringsgräns. Röda, 
feta siffror anger tydligt avvikande halter.   

    100 104 106 16A 43A 53B 107 2A 35B   

Cu AQR 37,4 9,3 10,8 62,1 91,4 13182 975 150 268 (mg kg-1) 
  Sum 21,8 5,0 5,6 25,3 76,9 12548 232 76,8 115 (mg kg-1) 
  1 h  14,9 3,1 10,7 41,1 65,7 9278 145 116 139 (mg kg-1) 
  2 h  18,4 4,8 7,7 43,9 72,5 10476 157 123 141 (mg kg-1) 
  4 h 21,0 8,0 7,9 47,0 69,9 11411 165 132 156 (mg kg-1) 
  8 h 22,6 6,4 7,4 45,3 67,3 12526 175 133 155 (mg kg-1) 

Pb AQR 36,1 22,7 22,8 4411 1951 162 47,9 157 1667 (mg kg-1) 
  Sum 45,4 16,1 10,1 3390 1756 134 20,8 99,2 1358 (mg kg-1) 
  1 h  15,1 4,8 7,3 4635 1769 92,5 4,5 113 1185 (mg kg-1) 
  2 h  21,3 23,8 13,7 4613 2301 105 12,4 124 1155 (mg kg-1) 
  4 h 23,6 12,7 15,8 4798 1652 105 15,0 132 1279 (mg kg-1) 
  8 h 27,4 25,0 15,0 4533 1609 107 18,4 133 1256 (mg kg-1) 

Zn AQR 93,6 50,4 53,1 1171 48,5 252 2660 429 2454 (mg kg-1) 
  Sum 65,6 30,6 37,6 612 34,2 221 426 301 1660 (mg kg-1) 
  1 h  73,8 28,4 44,7 909 31,2 176 293 323 1937 (mg kg-1) 
  2 h  45,0 16,0 22,2 913 17,4 152 311 349 1872 (mg kg-1) 
  4 h 43,2 20,4 26,3 952 18,0 151 332 366 2047 (mg kg-1) 
  8 h 48,9 22,7 24,8 924 20,2 162 345 380 2062 (mg kg-1) 

Ni AQR 6,6 7,0 6,9 13,0 13,7 12,3 909,6 15,1 24,0 (mg kg-1) 
  Sum 2,4 3,0 2,6 6,0 9,1 7,2 15,5 7,3 9,4 (mg kg-1) 
  1 h  1,0 1,4 1,7 9,5 6,7 3,2 9,8 5,4 6,3 (mg kg-1) 
  2 h  1,5 3,8 5,8 29,2 5,7 4,6 12,6 6,5 6,5 (mg kg-1) 
  4 h 4,2 2,9 3,5 7,7 5,6 5,1 12,8 9,9 10,6 (mg kg-1) 
  8 h 2,6 4,5 5,7 6,2 6,9 5,4 12,8 14,6 7,1 (mg kg-1) 

Sb  AQR 10,8 0,6 0,5 158 9,7 4,8 2,7 4,5 22,3 (mg kg-1) 
  Sum 4,7 0,1 0,1 19,4 5,7 0,8 0,1 1,2 4,3 (mg kg-1) 
  1 h  2,7 0,2 0,4 3,9 3,3 0,6 0,2 0,9 2,9 (mg kg-1) 
  2 h  2,5 0,8 0,3 10,6 19,5 0,6 0,2 0,7 2,7 (mg kg-1) 
  4 h 2,1 0,3 0,4 11,5 1,5 0,3 0,3 0,7 2,7 (mg kg-1) 
  8 h 1,9 0,9 0,3 11,5 2,4 0,6 0,3 0,7 2,6 (mg kg-1) 

As AQR 1,4 3,5 2,4 16,1 2,4 7,9 119 6,7 13,3 (mg kg-1) 
  Sum 0,9 1,3 1,2 9,9 1,6 5,0 24,4 2,9 2,2 (mg kg-1) 
  1 h  1,1 1,7 1,6 2,5 1,0 5,9 5,2 4,2 3,0 (mg kg-1) 
  2 h  1,0 1,7 1,5 6,1 1,5 5,4 5,3 4,3 2,5 (mg kg-1) 
  4 h 1,1 1,7 1,8 6,4 44,3 5,4 7,1 4,0 2,9 (mg kg-1) 
  8 h 1,1 1,9 1,6 6,5 1,3 5,6 6,9 4,5 3,1 (mg kg-1) 

 
 
  



 

 
Tabell 2 Bilaga 4. Originaldata för provpunkten vid korsningen Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatan. Grå rutor markerar 
halter initialt under rapporteringsgräns. Röda, feta siffror anger tydligt avvikande halter 

<2 mm 
Ni (mg 
kg-1) 

Sb (mg 
kg-1) 

As (mg 
kg-1) 

Cu (mg 
kg-1) 

Zn (mg 
kg-1) 

Pb (mg 
kg-1) 

Djup 
(m) 

  1,0 <0,3 2,9 19,8 4,7 4,0 0,1–0,2 
  1,0 <0,3 2,8 24,6 4,7 4,2 0,2–0,3 
  1,3 <0,3 5,8 18,4 44,0 4,6 0,3–0,4 
  1,1 <0,3 4,6 19,7 34,3 68,2 0,4–0,5 
  1,1 <0,3 2,9 19,2 13,2 4,1 0,7–0,8 

<0,2 mm 
Ni (mg 
kg-1) 

Sb (mg 
kg-1) 

As (mg 
kg-1) 

Cu (mg 
kg-1) 

Zn (mg 
kg-1) 

Pb (mg 
kg-1) 

Djup 
(m) 

  6,1 <0,3 17,0 213 44,3 130 0,1–0,2 
  4,6 <0,3 17,2 240 33,0 109 0,2–0,3 
  4,3 <0,3 19,7 119 47,5 40,6 0,3–0,4 
  3,9 <0,3 19,3 131 50,8 45,9 0,4–0,5 
  1,0 <0,3 2,0 10,6 3,9 3,2 0,7–0,8 

Totala 
halter. Ni Sb As Cu Zn Pb   

<0,2 mm 
mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS mg/kg TS mg/kg TS 

mg/kg 
TS 

Djup 
(m) 

  42,3 21,2 58,2 749 147 171 0,1–0,2 
  34,4 3,2 56,2 549 136 127 0,2–0,3 
  22,0 2,8 56,2 242 113 44,8 0,3–0,4 
  25,1 2,6 56,8 338 135 63,0 0,4–0,5 
  6,0 0,4 4,2 22,9 17,8 5,1 0,7–0,8 

 
 
  



 

Tabell 3 Bilaga 4. Originaldata för provpunkten på Scharinsområdet. Grå rutor markerar halter initialt under 
rapporteringsgräns. Röda, feta siffror anger tydligt avvikande halter 

Vertikal 
(m) 

Ni 
(mg 
kg-1) 

Sb 
(mg 
kg-1) 

As 
(mg 
kg-1) 

Cu 
(mg 
kg-1) 

Zn 
(mg 
kg-1) 

Pb 
(mg 
kg-1) 

0,1–0,2 3,7 <0,3 4,0 12,8 39,9 3,4 

0,2–0,3 3,2 <0,3 4,2 13,6 30,2 3,2 

0,3–0,4 3,3 <0,3 4,4 19,9 24,4 3,5 

0,5–0,6 2,6 <0,3 2,8 21,1 12,0 3,0 
Horisontell 
(m)             

0,1–0,2 1,8 <0,3 7,1 13,2 7,6 3,1 

0,2–0,3 1,8 <0,3 8,5 14,1 5,1 3,7 

0,3–0,4 1,9 <0,3 10,2 12,9 4,5 3,2 

0,5–0,6 1,2 <0,3 9,6 12,3 4,6 3,9 

0,9–1,0 1,2 <0,3 8,6 9,6 4,0 3,0 

              
Totala 
halter Ni Sb As Cu Zn Pb 
Vertikal 
(m) 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

0,1–0,2 11,2 2,5 9,3 21,0 69,6 5,4 

0,2–0,3 11,3 0,8 10,5 24,1 51,8 4,8 

0,3–0,4 13,7 0,5 10,8 31,1 56,2 5,6 

0,5–0,6 9,8 0,6 7,8 46,8 37,5 5,4 
Horisontell 
(m)             

0,1–0,2 8,3 0,9 9,8 26,5 28,7 5,8 

0,2–0,3 8,0 0,6 10,3 27,9 24,3 5,3 

0,3–0,4 7,7 0,4 10,1 25,9 23,6 5,4 

0,5–0,6 6,5 0,4 13,0 25,5 24,4 5,7 

0,9–1,0 7,3 0,5 9,9 20,5 24,2 5,0 

 
  



 

Bilaga 5: Glödförlust 
 
LOI för proven från Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatanserien och Scharinsserien presenteras i 
tabell 13.  De låga halterna ger jordarna en klassning som främst mineraljordar. LOI för proven från 
Jakobstad återfinns i material och metod ovan (tabell 4).  
  
Tabell 1 bilaga 5. Tabell 13. Mängd organiskt material utifrån glödförlust (LOI; (%) för 
Skelleftehamnsvägen/Sjökortsgatanserien och Scharinsserien.  

Skelleftehamnsv./Sjökortsg. 
LOI 
(%) 

Vertikal: 0,1–0,2 m 1,8 

0,2–0,3 m 1,6 

0,3–0,4 m 1,9 

0,4–0,5 m 1,9 

0,7–0,8 m 0,5 

Scharins  

Vertikal: 0,1–0,2 m 0,5 

0,2–0,3 m 0,5 

0,3–0,4 m 0,5 

0,5–0,6 m 0,5 

  

Horisontell: 0,1–0,2 m 0,7 

0,2–0,3 m 0,6 

0,3–0,4 m 0,6 

0,5–0,6 m 0,6 

0,9–1,0 m 0,5 
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