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household drinking water wells in Norr- and 
Västerbotten County - Correlation with soils, 
identification of risk areas and consequences of 
climate change 
 
Hanna Åbrink 

 
Abstract  
 
Clean and healthy drinking water is fundamental to human health. If the water comes from 
household drinking water wells, the quality of the water should be ensured by the property 
owner. Arsenic, lead and cadmium are substances that can cause health problems in elevated 
drinking water levels, making it important to control its occurrence. Several municipalities 
around the Skelleftefältet area in Norr- and Västerbotten County have been identified with 
elevated levels of these elements and the source is assumed to be the sulfide rich bedrock that 
dominates the area. This report aimed to investigate whether there was a correlation between 
elevated levels of arsenic, lead, and cadmium and soils. There was also reason to investigate 
future risk areas with increased erosion due to climate changes. Data from a total of 435 
drinking water wells were gathered from Skellefteå and Piteå municipality and then 
compared with the soil at the sampling point. Wells within a radius of 1 km from areas with 
ravines or landslides were identified as risk areas. The result showed that about 14 % of the 
identified drinking water wells had elevated levels of arsenic. The concentrations in the 
samples and the soil types at the sampling points varied, and a correlation between a certain 
soil and elevated level could not be ensured. A few sampling points were identified in 
erosion-sensitive areas which are at major risk of major risk of increased mobility of metals. 
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1 Inledning  
 
Av allt vatten som finns på planeten är det mindre än 1 % vilket är tillgängligt för människan 
som dricksvatten (SGU 2018a). Ca 71 % av jordens befolkning har tillgång till vad som räknas 
som tjänligt dricksvatten enligt en rapport som WHO har publicerat tillsammans med 
UNICEF (2017). I Sverige är dricksvattenkvalitén överlag så pass god i hela landet att det är 
en självklarhet för befolkningen att kunna dricka vattnet direkt ur kranen. Den största 
dricksvattenförsörjningen kommer från grundvattnet vilket har renats på naturlig väg av en 
långsam transport genom sand och grus i alla de rullstensåsar som finns i Sverige (SGU 
2018c). Som komplement till det naturliga grundvattnet kan man tillverka konstgjort 
grundvatten genom att låta vattnet genomgå samma renande process via en bassäng med 
sand och grus. Som ytterligare alternativ kan man använda ytvatten till dricksvatten, då med 
omfattande reningsprocesser för att uppnå tjänlig status (SGU 2018c). Det är SGU (Sveriges 
geologiska undersökning) som är den ansvariga myndigheten för miljömålet ”Grundvatten av 
god kvalitet” vilket är ett nationellt mål som arbetar för att säkra framtidens skydd av 
grundvattnet samt dricksvattentillgången (Lång 2016). 
 
Enligt Europaparlamentets och rådets dricksvattendirektiv (98/83/EG) räknas en 
dricksvattenförsörjning som understiger 10 m3 per dygn eller servar mindre än 50 personer 
till enskild dricksvattenförsörjning. Det är antingen fastighetsägaren eller en gemensam 
förening som då blir ansvarig för vattenförsörjningen och dess kvalitet (SGU 2018b). I 
Sverige har ca 2,4 miljoner hushåll enskild vattenförsörjning varav ca hälften av dessa är 
permanenthushåll och resten är fritidsboenden (Ahlgren et al. 2006). Den kommunala 
nämnden har tillsynsansvar för de enskilda dricksvattenbrunnarna med stöd av miljöbalken 
(SFS 1998:808). Det finns ett flertal faktorer som kan skapa problematik i dricksvattnet, 
både av antropogena och naturliga orsaker. Tillsynsmyndigheten kan kräva åtgärder på 
dricksvattnet ifall det innebär en risk för olägenhet för människors hälsa (Ek et al. 2008). Det 
kan vara oönskade bakterier, höga radonhalter, fluroid, salter, tungmetaller eller 
bekämpningsmedel (Ahlgren et al. 2006). Arsenik, bly och kadmium är grundämnen vilka 
finns naturligt i berggrunden och som kan vara en risk för olägenhet för människors hälsa vid 
för höga halter i dricksvattnet. Geologin i området runtomkring dricksvattenbrunnarna är 
därav av stor betydelse för vattenkemin och dricksvattenkvaliteten (Ek et al. 2008). Att 
undersöka ifall det går att identifiera en korrelation mellan höga halter av de nämnda 
ämnena och en viss typ av jordart är relevant i och med att det förväntas uppstå en ökad 
erosion av jordarna i framtiden, detta till följd av ökad och mer intensiv nederbörd (Rankka 
och Rydell 2005). Den ökade erosionen skulle kunna påverka halterna av arsenik, bly och 
kadmium i de enskilda dricksvattenbrunnarna varvid en identifiering av riskområden utifrån 
jordart och erosionsbenägenhet därför kan vara av betydelse.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka halterna av arsenik, bly och kadmium i enskilda 
dricksvattenbrunnar i Västerbotten och Norrbottens län. Detta för att undersöka vilka 
samband som finns mellan de uppmätta halterna och de geologiska förutsättningarna i 
området med fokus på jordarter samt ifall det finns ökade risker för frisättning av arsenik, bly 
och kadmium i de undersökta områdena till följd av ett förändrat klimat.  
 
Frågeställningarna lyder: 
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• Hur stor andel av de undersökta brunnarna i dessa riskområden har halter av arsenik, 
bly och/eller kadmium som överstiger nuvarande gränsvärde på 10 µg/L för arsenik 
och bly respektive 5 µg/L för kadmium? 

• Vilka samband kan man identifiera mellan jordarter och förhöjd halt arsenik, bly 
och/eller kadmium i dricksvattnet?  

• Vilka riskområden kan identifieras i de undersökta områdena? 

• Vilka risker kan man identifiera i och med ökad erosion i erosionskänsliga områden i 

och med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar? 

1.2 Avgränsning  
Arbetet har avgränsats till Skellefteå och Piteå kommun. Provtagningar från Skellefteå är 
provtagna under åren 2005-2018 och totalt är 280 enskilda dricksvattenbrunnar hanterade. 
Provtagningarna från Piteå kommun är provtagna under åren 2004-2005 och totalt är 164 
enskilda dricksvattenbrunnar hanterade. Områdena är markerade i figur 1. 

 
Figur 1. Sverigekarta med Skellefteå kommun markerat med grått samt Piteå kommun markerat med svart 
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2 Bakgrund  
 
2.1 Förekomst, exponering samt hälsoeffekter av arsenik, bly och 
kadmium 
Arsenik är en icke-essentiell halvmetall som förekommer i många sulfidmalmer, svartskiffrar 
samt både sura och basiska vulkaniska bergarter. Det är även vanligt förekommande i bly, 
koppar och guldmalmer samt äldre sedimentära bergarter med högt organiskt innehåll. 
Arsenikkis (FeAsS) är det mest förekommande arsenikmineralet (Ek et al. 2008). Arsenik 
binder hårt till lermineral, metallhydroxider och organiskt material och lösligheten ökar vid 
reducerande förhållanden samt högt pH (Ek et al. 2008). Halvmetallen förekommer i olika 
former där arsenat (AsO4

3-) är vanligast i oxidierande miljöer samt arsenit (AsO3
3-) är 

vanligast i reducerande miljöer. Vi får främst i oss arsenik genom vårt dricksvatten samt vissa 
spannmål som har odlats med stora vattenmängder som exempelvis ris (Livsmedelsverket 
2018a). Arsenik finns naturligt i berggrunden och hamnar på så vis i grundvatten som vi 
sedan dricker eller använder till att vattna grödor (Anawar et al. 2002). Undersökningar som 
har gjorts i arktiska miljöer har visat att naturliga källor av arsenik dominerar över 
antropogena (Pacyna 2005). Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 
2001:30) bedöms dricksvattnet som otjänligt vid en arsenikhalt på över 10 µg/L. Höga 
exponeringshalter av arsenik kan ge olika hudåkommor samt cancer i huden, lungorna, 
blåsan, levern och njurarna (Anawar et al. 2002).  
 
Bly är en icke-essentiell tungmetall som är en naturlig förekomst i vissa sulfidmalmer. 
Kiselsyrerika graniter och mörka skiffrar har ofta förhöjda halter bly (Ek et al. 2008). Bly är 
en mycket orörlig metall och därav finner man oftast låga halter i grundvattnet (Ek et al. 
2008), dock ökar lösligheten vid lågt pH (Blomé 2007). Spridningen av bly som vi exponeras 
för kommer från mänskliga aktiviteter som industrier, målarfärg och framför allt genom 
utsläpp från motorfordon innan blyfri bensin infördes (Needleman och Bellinger 1991). Vi 
kan få i oss bly genom luften, vårt dricksvatten eller genom grödor som har tagit upp bly ur 
jorden (Livsmedelverket 2018b). Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
(SLVFS 2001:30) bedöms dricksvattnet som otjänligt vid en blyhalt på över 10 µg/L. 
Exponering för bly kan ge negativa hälsoeffekter som anemi samt ge skador på nervsystemet 
där barn och foster är en extra känslig grupp vilket gör att många studier har gjorts på dem 
(Needleman och Bellinger 1991).  
 
Kadmium är en icke-essentiell tungmetall som förekommer naturligt i de flesta zinkmalmer 
som tex. zinkblände samt i många sedimentära bergarter och bergarter som innehåller 
mycket organiskt material. Lösligheten ökar vid lågt pH och kadmium är generellt känslig för 
pH-förändringar (Ek et al. 2008). Källan till kadmium kan vara från mänskliga aktiviteter 
som industrier, fordonsavgaser, avfallsförbränning, konstgödsel och från byggmaterial. Det 
kan även vara genom naturliga orsaker som vittring av berg, skogsbränder och vulkanutbrott 
(Dokmeci et al. 2009). Vi kan få i oss kadmium genom vårt dricksvatten, från luften, från 
tobak eller genom vår föda som har vuxit i jord som är rik på kadmium (Livsmedelverket 
2018c). Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) bedöms 
dricksvattnet som otjänligt vid en kadmiumhalt på över 5 µg/L. Exponering för höga halter 
kadmium ger risk för mag, tarm- och njursjukdomar genom att det ackumuleras i kroppen 
samt kan även ge skador på skelettet (Dokmeci et al. 2009). US EPA (United States 
Enviromental Protection Agency) klassade kadmium som ett cancerogent ämne i sina 
rekommendationer 1999 (Dokemci et al. 2009).  
 

2.2 Tidigare studier av arsenik, bly och kadmium i dricksvattenbrunnar 
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Ett flertal tidigare studier på olika platser i Sverige har visat att förhöjda halter av arsenik 
kunnat kopplas till äldre sulfidrika sedimentbergarter (Fagerlind 1991, Lewin et al. 1998, Ek 
et al. 2008) vilket är de främsta bergarterna i Skelleftefältets område. I Piteå kommun 
genomfördes 2004–2005 en provtagningskampanj på enskilda dricksvattenbrunnar. Man 
identifierade att ca 20 % av de provtagna brunnarna hade förhöjda halter av arsenik vilket 
man konstaterade var av naturlig förekomst (Lindelöf och Lundberg 2005). I Norsjö 
kommun genomfördes 2007 en liknande provtagningskampanj på enskilda 
dricksvattenbrunnar där man fann att ca 15 % av de provtagna brunnarna hade förhöjda 
halter arsenik. Även här finns kopplingen till sulfidrik berggrund inom Skelleftefältet (Blomé 
2007). Däremot identifierade man ingen geografisk koppling till de förhöjda halterna av 
arsenik då brunnar på fastigheter bredvid varandra kunde ha mycket skilda halter.  
 
Under 2015 genomförde SGU en kartläggning av bly samt kadmium på fastigheter i närheten 
och i Höörs kommun i Skåne. Detta med anledning av att Arbets- och miljömedicin vid 
Skånes universitetssjukhus i Lund fann ett antal enskilda dricksvattenbrunnar med förhöjda 
halter under 2014 (Dahlqvist et al. 2016). SGU genförde grundvattenprovtagningar i 
dricksvattenbrunnar såväl som provtagningar av det översta marklagret. Totalt hade 27 
brunnar av 65 (42 %) halter över gränsvärdena för kadmium samt bly och räknades därmed 
som otjänligt. Totalt genomfördes 37 prover av ytlig jord och 37 prover av morän från C-
horisont vilka hade höga halter av bly samt kadmium. Undersökningarna utgick från KM-
värden vilka är generella riktvärden som har tagits fram av Naturvårdsverket (2009). Det 
finns KM (känslig markanvändning) samt MKM (mindre känslig markanvändning) vilka är 
benämningar utifrån den förväntade markanvändningen på området, d.v.s. vilka aktiviteter 
som förväntas bedrivas samt vilka grupper som kommer exponeras. I de ytliga jordlagren 
översteg ca 30 % av proverna KM-värdet för bly (50 mg/kg) samt åtta prov översteg KM-
värdet för kadmium (0.5 mg/kg) (Dahlqvist et al. 2016). I moränen översteg tre prov KM-
värdet för bly (50 mg/kg) samt två prov översteg KM-värdet för kadmium (0.5 mg/kg). 
Halterna verkar härstamma från en naturlig källa då proverna togs spridda över ett stort 
område (ca 16 km2). Kartläggning visade viss korrelation till sulfidmineraliseringar samt 
blyglans och zinkblände vilket man finner i kambrisk sandsten. Däremot fann man inte en 
uppenbar och enskild förklaring till förekomsterna (Dahlqvist et al. 2016). Fler områden i 
Sverige har blivit identifierade av SGU som riskområden utifrån denna studie då områdena 
har liknande geologiska bakgrund (med fokus på berggrund). Med riskområde menas att 
naturligt höga förekomster av metallhalter i mark och grundvatten och där hälsorisker 
eventuellt kan förekomma. De områden som identifierades är delar av Skåne, Västra 
Götaland (Billingen), Örebro (Kumla), Östergötland (Linköping), Jämtland (Östersund), 
Kalmar (Kalmar, Mönsterås) och i Västerbotten (Dahlqvist et al. 2016).  
 

2.3 Erosion 
IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) har presenterat framtidens 
klimatscenarios och hur dessa kommer att påverka planeten och samhället utifrån olika 
klimatmodeller (Stocker et al. 2013). Dessa modeller förutspår att genom de förväntade 
temperaturökningarna kommer de nordliga breddgraderna få ökade samt intensifierade 
nederbördsmängder (Stocker et al. 2013). 
 
De ökade nederbördsmängderna samt framför allt stora mängder nederbörd på kort tid leder 
till ökade erosionsprocesser (Rankka och Rydell 2005). Erosion är ett naturligt fenomen där 
vind eller vatten i olika aggregationsformer nöter och skulpterar berggrund och jordtäcke 
genom att slamma upp jordpartiklar i vattnet, transportera dem och sedan sker det en 
sedimentation. Det finns även så kallad inre erosion (eller grundvattenerosion) som bildar 
materialvandring där fina jordpartiklar förs med grundvattnet från ett område till ett annat 
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(Rankka och Rydell 2005). Hastigheten på erosionen beror av flödeshastighetens styrka att 
lossgöra och transportera materialet samt hur pass erosionskänsligt materialet är (Ranka och 
Rydell 2005). Hur erosionskänsligt materialet är beror på partikelsammansättning 
(partikelstorlek och typ av bindning mellan partiklarna), topografi samt 
grundvattenförhållanden (Fallsvik et al. 2007). Områden med raviner och skredärr 
innehåller ofta jordar som har en ökad erosionsbenägenhet.  
 
De jordarter som är mest känsliga för ytvattenerosion är i områden med slänter eller branter 
med siltig eller sandig morän samt välsorterade jordar bestående av silt eller sand (Rankka 
och Rydell 2005). Även gällande grundvattenerosionsprocesser är det finkorniga 
friktionsjordar och moränjordarter som är mindre motståndskraftiga då det finkorniga 
materialet eroderas bort och hålrum uppstår under jorden. Både ytvattenerosion och 
grundvattenerosion kan bilda raviner (Rankka och Rydell 2005). De mest motståndskraftiga 
jordarterna mot erosion är de moränjordarna där de mindre fraktionerna har eroderats bort 
medan de grövre stannat kvar och på så vis blivit ännu mer motståndskraftiga mot fortsatt 
erosion (Rankka och Rydell 2005). Kohesionsjordar (lera och till vis del silt) är inte särskilt 
erosionsbenägna tack vare starka kohesiva bindningar. Det kan däremot förekomma skred i 
lerslänter ifall portrycket blivit för högt i jorden efter kraftig nederbörd och efter 
översvämningar (Fallsvik et al. 2007). Ökad erosion ger som nämnt ökad transport och 
spridning av material och ämnen, vilket gör att ifall de erosionskänsliga jordarna innehåller 
höga halter av oönskade ämnen kan det finnas ökad risk att dessa sprids till 
dricksvattenbrunnar.  
 
 

3 Metod 
 

3.1 Områdesbeskrivning  
Figur 2 och 3 visar kraftigt generaliserade kartor över jordarterna i Skellefteå samt Piteå 
kommun. Jordartsgrundlager (i skala 1: 1 miljon) som går att identifiera i båda områdena är 
morän, postglacial sand-grus, berg, lera-silt, isälvssediment, och torv. Morän är av majoritet i 
båda kartorna. Kartorna visar även var det går att identifiera erosionskänsliga områden (i 
skala 1: 1 miljon). Det är områden där det finns jordskred och raviner. Dessa kan identifieras 
till största del till områden med jordarterna postglacial sand-grus, lera-silt samt till viss del 
isälvssediment.  
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Figur 2. Karta över jordarter samt raviner och skredområden i Skellefteå kommun.  
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Figur 3. Karta över jordarter samt raviner och skredområden i Piteå kommun.  

 
3.2 Datainsamling  
Datat över provtagningarna från Skellefteå kommun innehöll fastighetsbeteckning samt 
halter av arsenik, bly och kadmium från 2005-2018. Detta samlades in hos miljö- och 
hälsoskyddskontorets analoga arkiv vilket fördes in till datorprogrammet Excel manuellt. 
Datat över provtagningarna från Piteå kommun innehöll fastighetsbeteckning samt halter av 
arsenik från 2004-2005, dock innehöll dessa provtagningar ej halter av bly samt kadmium. 
Detta har blivit skickat från deras miljö- och hälsoskyddskontoret i digital i en Excel-fil och är 
samma data som Lindelöf och Lundberg (2005) har använt sig av i sin studie.  
   
3.3 Dataanalys  
De fastigheter där förhöjda halter av arsenik, bly eller kadmium kunde identifieras 
lokaliserades genom Lantmäteriets kartsökningstjänst ”Kartsök”. Utifrån den funna 
lokaliseringen kunde fastigheternas jordarter identifieras i SGU:s karttjänst ”Kartvisaren”. 
Kartvisaren ställdes in på Jordarter 1:25 000 – 100 000 för att få en mer detaljerad bild av 
jordarterna vid respektive provtagningspunkt.  
 

3.4 Geografiskt informationssystem (GIS) 
ArcGIS 10.5.1 användes för att skapa generaliserade jordartskartor samt placera ut 
provtagningspunkterna utifrån koordinaterna. Vidare användes programmet för att 
identifiera raviner och områden med skredrisk. Dataunderlaget som användes i programmet 
var Jordarter 1: 1 miljon, Jordskred och raviner samt Höjddata 2 m raster vilka hämtades 
från SGU samt Lantmäteriet. GIS-programmets olika analysverktyg användes för att 
identifiera ravin och skredriskområden inom en radie av 1 km från provtagningspunkterna.  
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3.5 Statistiska metoder  
För att undersöka ifall det fanns några statistiskt signifikanta skillnader, med avseende på 
jordarterna, mellan de provtagningspunkter där förhöjda halter identifierades samt de 
provtagningspunkter där förhöjda halter ej identifierades gjordes en hypotesprövning enligt 
den så kallade χ2-metoden (Körner och Wahlgren 2011). Hypoteserna som användes vid 
prövningen lyder: 
 
H0: Det finns ingen skillnad mellan de provtagningspunkter som har förhöjda värden 
respektive ej förhöjda värden, med avseende på jordarter. 
H1: Det finns en skillnad mellan de provtagningspunkter som har förhöjda värden respektive 
ej förhöjda värden, med avseende på jordarter. 
 
De statistiska beräkningarna gjordes i Microsoft Office Excel och en signifikansnivå på 0,05 
användes i samtliga tester. Ifall P-värdet vilket man får fram i testet är större än 0,05 kan 
man inte anta att det finns statistiskt signifikanta skillnader med en 95 % sannolikhet, samt i 
det omvända scenariot kan man anta motsatsen (Körner och Wahlgren 2011). Det gjordes 
dels enskilda hypotesprövningar för resultaten från Skellefteå respektive Piteå och dels 
gjordes en hypotesprövning för de båda områdenas resultat tillsammans.  
 
 

4 Resultat 
 

4.1 Skellefteå  
Totalt undersöktes 280 fastigheter där provtagningar har gjorts med avseende på arsenik, bly 
och kadmium. Resultaten har bedömts utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten (SLVFS 2001:30). Av dessa resulterade 31 provtagningar (11 %) i förhöjda halter 
av arsenik (över 10 µg/L), 2 provtagningar i förhöjda halter av bly (över 10 µg/L) samt 0 
provtagningar i förhöjda halter av kadmium (över 5 µg/L). Den två fastigheter där halten bly 
identifierades som förhöjd hade en halt på 140 respektive 14 µg/L och jordarterna var morän 
i båda fallen. Analyserna som följer i detta avsnitt har genomförts endast på de fastigheter 
där förhöjda halter av arsenik har identifierats.  
 
Tabell 1 visar jordarterna på samtliga provtagningspunkter. Jordarterna är identifierade 
utifrån SGU:s kartverktyg Jordartskartan 1: 25 000 – 100 000. På ett antal fastigheter gick 
det att identifiera minst två olika jordarter. Exakt koordinat för dricksvattenbrunnarna finns 
inte att tillgå varvid den exakta jordarten ej går att identifiera på dessa fastigheter. Morän var 
den jordarten som kunde identifieras flest gånger både som enskild jordart samt med en 
annan jordart på samma fastighet varvid även den sistnämnda typen av identifiering har en 
egen rad. 16 % av alla provtagningspunkter som identifierades med jordarten morän samt 11 
% av alla provtagningspunkter som identifierades med morän och annan jordart/jordarter på 
samma fastighet överskred gränsvärdena. 9 % av de provtagningspunkter som identifierades 
med postglacial sand samt 6 % av alla provtagningspunkter som identifierades med lera-silt 
överskred gränsvärdena. Det går alltså att se tydlig att morän dominerar gällande både de 
provtagningspunkter som överskrider gränsvärdena samt de som underskrider 
gränsvärdena.  
 
Gällande halterna av de provtagningspunkter som överskrider gränsvärdena (tabell 1) ligger 
dessa inom ett totalt intervall på 10-160 µg/L och med ett totalt medelvärde på 28,6 µg/L. De 
mest varierande halterna uppmättes i jordarten lera-silt (11-160 µg/L) och de minst 
varierande halterna uppmättes i jordarten postglacial sand (18-21 µg/L).   
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Tabell 1. Identifiering av jordarterna på samtliga provtagningspunkter i Skellefteå kommun som överskrider 
respektive underskrider gränsvärdena av arsenik samt haltintervall (medelvärde) av de provtagningspunkter som 
överskrider gränsvärdena.  
 

 
 
De statistiska beräkningarna visade att inte finns någon jordart som i högre utsträckning 
leder till höga halter arsenik i dricksvattenbrunnarna då p-värdet hade ett resultat på 0,29. 
Det finns alltså ingen signifikant trend mellan jordart och förhöjd halt.  
 
Figur 4 visar lokaliseringen för de 31 provtagningspunkter som har förhöjda halter arsenik. 
Av dessa kunde 4 provtagningspunkter (gula punkterna) identifieras inom 1 km från ett 
område med erosionskänslig jord (punkt 10, 12, 16 och 21). Jordarterna på fastigheterna vid 
dessa 4 provtagningspunkter är postglacial sand vi punkt 10, morän vid punkt 12, morän vid 
punkt 16 samt lera-silt vid punkt 21. Halterna ligger idag på 21 µg/L vid punkt 10, 15 µg/L vid 
punkt 12, 58 µg/L vid punkt 16 samt 160 µg/L vid punkt 21.  

 

Jordart Antal 

provtagningspunkter 

som överskrider

Antal 

provtagningspunkter 

som underskrider 

Halter arsenik (µg/L) av de 

provtagningspunkter som 

överskrider (medelvärde) 

Morän 22 113 10-110 (25.9)

Postglacial sand 2 20 18-21 (19.5)

Älvssediement 17

Isälvssediment 8

Lera-silt 2 33 11-160 (85.5)

Lera

Silt

Berg 10

Klapper 2

Torv

Morän och annan jordart/jordarter på samma fastighet 5 40 12-35 (21.6)

Flera jordarter på samma fastighet 6

Totalt 31 249 10-160 (28.6)
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Figur 4. Karta över provtagningspunkterna (punkt 1-31) där förhöjda halter arsenik identifierats. De gula 
punkterna är provtagningspunkter som ligger inom en radie av 1 km från en ravin eller ett område med 
jordskredsrisk (punkt 10, 12, 16 samt 21).  
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4.2 Piteå 
Totalt undersöktes 164 fastigheter där provtagningar har gjorts med avseende på endast 
arsenik. Resultaten har bedömts utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
(SLVFS 2001:30). Av dessa resulterade 33 provtagningar (20 %) i förhöjda halter av arsenik 
(över 10 µg/L). Analyserna som följer i detta avsnitt har genomförts endast på de fastigheter 
där förhöjda halter av arsenik har identifierats.  
 
Tabell 2 visar jordarterna på samtliga provtagningspunkter. På ett antal fastigheter gick det 
att identifiera minst två olika jordarter. Exakt koordinat för dricksvattenbrunnarna finns inte 
att tillgå varvid den exakta jordarten ej går att identifiera på dessa fastigheter. Morän var den 
jordarten som kunde identifieras flest gånger både som enskild jordart samt med en annan 
jordart på samma fastighet varvid även den sistnämnda typen av identifiering har en egen 
rad. 18 % av alla provtagningspunkter som identifierades med jordarten morän samt 36 % av 
alla provtagningspunkter som identifierades med morän och annan jordart/jordarter på 
samma fastighet överskred gränsvärdena. 40 % av de provtagningspunkter som 
identifierades med postglacial sand samt 35 % av alla provtagningspunkter som 
identifierades med isälvssediment överskred gränsvärdena. Silt har en andel på 5 % som 
överskrider gränsvärdena. Morän dominerar gällande både de provtagningspunkter som 
överskrider gränsvärdena samt de som underskrider gränsvärdena, även om postglacial sand 
och isälvssediment har en hög andel som överskrider gränsvärdena i denna kommun.  
 
Gällande halterna av de provtagningspunkter som överskrider gränsvärdena (tabell 2) ligger 
dessa inom ett totalt intervall på 10-800 µg/L och med ett totalt medelvärde på 44,1 µg/L. De 
mest varierande halterna uppmättes i jordarten postglacial sand (14-800 µg/L) och de minst 
varierande halterna uppmättes på de fastigheter som inkluderade morän och annan 
jordart/jordarter på samma fastighet (11-27 µg/L).   
 
Tabell 2. Identifiering av jordarterna på samtliga provtagningspunkter i Piteå kommun som överskrider 
respektive underskrider gränsvärdena av arsenik samt haltintervall (medelvärde) av de provtagningspunkter som 
överskrider gränsvärdena.  

 

 
 
De statistiska beräkningarna visade att inte finns någon jordart som i högre utsträckning 
leder till höga halter arsenik i dricksvattenbrunnarna då p-värdet hade ett resultat på 0,10. 
Det finns alltså ingen signifikant trend mellan jordart och förhöjd halt.  
 
Figur 5 visar lokaliseringen för de 33 provtagningspunkter som har förhöjda halter arsenik. 
Av dessa kunde 3 provtagningspunkter (gula punkterna) identifieras inom 1 km från ett 
område med erosionskänslig jord (punkt 22, 26 och 30). Jordarterna på fastigheterna vid 

Jordart Antal 

provtagningspunkter 

som överskrider

Antal 

provtagningspunkter 

som underskrider

Halter arsenik (µg/L) av de 

provtagningspunkter som 

överskrider (medelvärde)

Morän 14 65 10-27 (16.3)

Postglacial sand 2 3 14-800 (407)

Älvssediement 9

Isälvssediment 7 13 13-130 (36)

Lera-silt

Lera 2

Silt 1 19 42

Berg 1

Klapper

Torv 1

Morän och annan jordart/jordarter på samma fastighet 9 16 11-27 (16.2)

Flera jordarter på samma fastighet 2

Totalt 33 131 10-800 (44.1)
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dessa 3 provtagningspunkter är postglacial sand vid punkt 22, isälvssediment vid punkt 26 
samt isälvssediment vid punkt 30. Halterna ligger idag på 800 µg/L vid punkt 22, 21 µg/L vid 
punkt 26 samt 22 µg/L vid punkt 30.  
 
 

 
Figur 5. Karta över provtagningspunkterna (punkt 1-33) där förhöjda halter arsenik identifierats. De gula 
punkterna är provtagningspunkter som ligger inom en radie av 1 km från en ravin eller ett område med 
jordskredsrisk (punkt 22, 26 samt 30).  
 

4.3 Summering av resultat 
Tabell 3 visar jordarterna på samtliga provtagningspunkter för både Skellefteå och Piteå 
kommun. Totalt undersöktes 444 dricksvattenbrunnar där 64 stycken (14 %) identifierades 
med halter som överskrider gränsvärdena. 17 % av alla provtagningspunkter som 
identifierades med jordarten morän samt 20 % av alla provtagningspunkter som 
identifierades med morän och annan jordart/jordarter på samma fastighet överskred 
gränsvärdena. 15 % av de provtagningspunkter som identifierades med postglacial sand samt 
25 % av alla provtagningspunkter som identifierades med isälvssediment överskred 
gränsvärdena. Silt samt lera-silt har en andel på 5 % respektive 6 % som överskrider 
gränsvärdena. Morän dominerar totalt sett gällande både de provtagningspunkter som 
överskrider gränsvärdena samt de som underskrider gränsvärdena, även om postglacial sand 
och isälvssediment också har en hög andel som överskrider gränsvärdena.  
 
Gällande halterna av de provtagningspunkter som överskrider gränsvärdena (tabell 3) ligger 
dessa inom ett totalt intervall på 10-800 µg/L och med ett totalt medelvärde på 37,7 µg/L. De 
mest varierande halterna uppmättes i jordarten postglacial sand (14-800 µg/L) och de minst 
varierande halterna uppmättes på de fastigheter som inkluderade morän och annan 
jordart/jordarter på samma fastighet (11-35 µg/L).   
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Tabell 3. Identifiering av jordarterna på samtliga provtagningspunkter i både Skellefteå och Piteå kommun som 
överskrider respektive underskrider gränsvärdena av arsenik samt haltintervall (medelvärde) av de 
provtagningspunkter som överskrider gränsvärdena. 

 

 
 
De statistiska beräkningarna visade att inte finns någon jordart som i högre utsträckning 
leder till höga halter arsenik i dricksvattenbrunnarna då p-värdet hade ett resultat på 0,10. 
Det finns alltså ingen signifikant trend mellan jordart och förhöjd halt.  
 
 

5 Diskussion 
 
5.1 Hur stor andel av de undersökta brunnarna har halter som överstiger 
gränsvärdena? 
Den totala andelen dricksvattenbrunnar som överstiger gränsvärdena var 14 %, där Piteå 

kommun stod för en något större del av andelen. Detta kan jämföras med resultatet från 

provtagningskampanjen i Norsjö där man även där fann att 15 % av dricksvattenbrunnarna 

översteg gränsvärdena för arsenik (Blomé 2007).  Norsjö ligger i ett område med liknande 

geologisk bakgrund (både berggrund och jordartssammansättning) som Piteå och Skellefteå 

vilket skulle kunna förklara likheterna. Gällande bly motsvarar de två brunnarna med 

förhöjda halter ca 0,4 %, medan förhöjda halter kadmium stod för 0 %. I SGUS:s 

undersökning i Höör fann man att 42 % av de provtagna dricksvattenbrunnarna hade 

förhöjda halter av bly samt kadmium (Dahlqvist et al. 2016). Det visar att det inte finns några 

samband gällande bly och kadmium mellan de båda undersökta områdena. 

5.2 Samband mellan förhöjd halt av arsenik, bly och kadmium och 
jordart 
De statistiska hypotesprövningarna visade att det inte fanns någon skillnad i jordarter mellan 
de provtagningspunkter som resulterade i halter över gränsvärdena respektive de 
provtagningspunkter som resulterade i halter under gränsvärdena. Morän är den jordarten 
som är i majoritet i båda kommunerna enligt jordartskartan (figur 2 och 3) vilket gör att 
morän även har högst frekvens vid alla fastigheter, oavsett förhöjda halter eller inte. Detta 
gör att det ej går att identifiera ett samband mellan morän och förhöjd halt även om morän 
tydligt identifierades till störst del. Andra jordarter hade en för låg frekvens för att kunna 
identifieras med något samband mellan jordarten och förhöjd halt. Inga analyser eller 
statistiska prövningar är gjorda gällande bly och kadmium då förhöjd halt av dessa ämnen 
endast identifierades vid två provtagningspunkter, vilket var bly i Skellefteå kommun. Datat 
från Piteå innehöll endast arsenik vilket gjorde att bly och kadmium ej kunde analyseras av 

Jordart Antal 

provtagningspunkter 

som överskrider

Antal 

provtagningspunkter 

som underskrider

Halter arsenik (µg/ml) av de 

provtagningspunkter som överskrider 

(medelvärde) 

Morän 36 178 10-110 (36.7)

Postglacial sand 4 23 14-800 (213.3)

Älvssediement 26

Isälvssediment 7 21 13-130 (36)

Lera-silt 2 33 11-160 (85.5)

Lera 2

Silt 1 19 42

Berg 11

Klapper 2

Torv 1

Morän och annan jordart/jordarter på samma fastighet 14 56 11-35 (18.1)

Flera jordarter på samma fastighet 8

Totalt 64 380 10-800 (37.7)
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den anledningen. Jordarter som naturligt ofta innehåller högre halter arsenik är torv- och 
mossjordar. Detta för att de är mer sulfidrika och utgör mer reducerande miljöer till skillnad 
mot morän. Generellt är sulfidrika jordar mer benägna att innehålla högre halter av arsenik 
(Smedley och Kinniburgh 2002). I denna studie förekom jordarten torv vid endast en 
provtagningspunkt (under gränsvärdet) vilket gör att ett samband mellan torv och förhöjd 
halt arsenik ej kunde identifieras.  
 
I studien som genomfördes i Höörs kommun specificerades jordarterna endast vid 
jordprovtagningarna, och då som morän eller ytligt jordlager vilket gör att en direkt 
jämförelse ej går att göra där. Resultatet visade dock att inga samband mellan jordarter och 
förhöjda halter bly och kadmium kunde fastställas (Dahlqvist et al. 2016). Bly och kadmium 
rör sig annorlunda i mark och vatten än arsenik. Dels uppträder bly och kadmium som 
katjoner medan arsenik uppträder som anjoner (Berggren Kleja et al. 2008). Dessutom är 
kadmium till skillnad från arsenik mer lättlöslig vid lågt pH och aeroba förhållanden och fälls 
ut som sulfider vid reducerande miljöer och kan medfällas med karbonater vid högt pH 
(Berggren Kleja et al. 2008). Bly är generellt mycket svårlösligt i både reducerande och 
oxiderande miljöer, men kan bli mer lättlösligt vid lågt pH (Blomé 2007). Transport i marken 
och vatten kan ske genom lösta humuskomplex alternativt att bly binds till järnoxider och 
humusämnen (Berggren Kleja et al. 2008).   
 
Variationen av halterna varierade mycket mellan olika jordarter. Högst variation 
identifierades i postglacial sand samt minst variation vid de provtagningar som identifierades 
med morän och en annan jordart/jordarter på samma fastighet. Den höga variationen skulle 
kunna förklaras med halten arsenik i denna jordartstyp i större grad sprids genom att den är 
lätteroderad. Det gör att det kan ansamlas borteroderad jord på vissa platser, vilket kan leda 
till mycket höga halter. De två förhöjda halterna av bly hade även de en stor variation på 14 
respektive 140 µg/L, men det är svårt att dra några slutsatser av detta med endast två 
identifierade mätpunkter. Det var även hög variation mellan brunnar som är placerade på 
fastigheter bredvid varandra då de kunde ha halter långt under gränsvärdena samt halter 
högt över gränsvärdena. Detta gör att det inte går att identifiera någon geografisk koppling 
vilket kan jämföras med resultaten från studien i Norsjö där det även där var stor variation 
mellan dricksvattenbrunnar på fastigheter bredvid varandra (Blomé 2007).  
 

5.3 Vilka faktorer styr halten arsenik i grundvattnet? 
Eftersom förhöjda halter arsenik har identifierats i morän, postglacial sand, isälvssediment 
och lera-silt i samma proportioner som dessa jordarter har identifierats totalt sett vid 
provtagningspunkterna (tabell 1 och 2) verkar det som att det är andra faktorer än enbart 
jordartstypen som styr halten arsenik i dricksvattnet. Det är tre grundfaktorer vilka kan vara 
avgörande för höga halter arsenik i grundvattnet; källan till arseniken (berggrunden, 
antropogen källa etc.), dess mobilitet samt hur den efterföljande transporten ser ut (Smedley 
och Kinniburgh 2002). Gällande källan till arseniken antas den vara naturlig från 
berggrunden (Anawar et al. 2002). Områdena i denna studie har konstaterat arsenikrik 
berggrund på grund av att den är sulfidrik (SGU 2018a). Genom en konstant vittring som 
sker av berggrunden sprids de arsenikrika mineralerna till jordlagren.  
 
För att arseniken ska mobiliseras från den ursprungliga källan till dricksvattenförekomsten 
krävs någon form av trigger som gör att arseniken blir utlöst. Som tidigare nämnt är pH och 
syresättningen starkt styrande för arsenik (Ek et al. 2008). Andra faktorer som påverkar 
lösligheten är möjligheten till adsorption samt redoxpotentialen; Närvaro av 
metallhydroxider är avgörande för adsorption där järnhydroxider och aluminiumhydroxider 
är de som arsenik lättast adsorberas till (Martin et al. 2014). Gällande redoxpotentialen 
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bildas löst järn (Fe(II)) när denna sjunker genom att järnhydroxiderna reduceras. Detta gör 
att arseniken ej kan adsorberas och de går ut i lösning (Berggren Kleja et al. 2008). En 
reducering av miljön skulle lättare kunna ske i jordar som är mer benägna att bli 
vattenmättade på grund av lägre permeabilitet, vilket är lera och till vis del silt (Larsson 
2008). Lerjordar används dessutom generellt i högre grad till jordbruk, där den i olika grad 
försuras i och med vårt fuktiga klimat, kvävegödsling och växternas upptag samt bortförsel av 
näringsämnen etc. (Börling et al. 2017). Detta vill man förhindra genom kalkning i 
varierande grad (Börling et al. 2017) vilket är en pH-höjande process vilken skulle kunna 
fungera som en trigger för ökad löslighet av arsenik.  
 
När arseniken har nått grundvattnet behöver det vara tillräckligt lågt flöde för att det inte ska 
spolas iväg. Transporten för arseniken bör variera beroende av jordarten vid respektive 
provtagningspunkt, där transportförmågan kan jämföras med jordartens 
spridningshastighet. För morän är spridningshastigheten varierande då det förekommer flera 
olika typer av morän, från lerig morän till grusig morän, vilket gör att den har en 
spridningshastighet på 10-11 – 10-5 m/s. Spridningshastigheten för sandjordar ligger mellan 
10-3 – 10-6 m/s. Isälvssediment består av sand och grus vilket ger en strömningshastighet på 
10-1 – 10-6 m/s. Lera och silt har en spridningshastighet på 10-6 – 10-12 m/s. 
(Naturvårdsverket 1999). Det är alltså de mer grovkorniga jordarna som har en effektivare 
spridning, medan de finkorniga jordarna har ett mindre flöde. Enligt Smedley och 
Kinnibergh (2002) har man sett samband mellan förhöjda halter arsenik och 
dricksvattenbrunnar som ligger i slutna vattenområden samt i starkt reducerande 
grundvattenförekomster. Detta förekommer mer i jordarter med sämre flöden vilket lera och 
silt har.   
 
Enligt diskussionen ovan bör lera samt silt ha ett samband med förhöjda halter arsenik i 
dricksvattnet. Detta samband visades inte i min studie vilket skulle kunna förklaras med att 
dessa jordarter förekom i en liten utsträckning.  

 
5.4 Vilka riskområden går att identifiera? 
I denna studie identifierades inget samband mellan förhöjda halter av arsenik, bly eller 
kadmium och jordarter vilket gör att det ej går att identifiera riskområden utifrån den 

faktorn. Livsmedelsverket har nyligen uppdaterat sina föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 
2017:2) där remissen föreslog en sänkning av gränsvärdet för bly samt kadmium från 10 µg/L 
till 1,5 µg/L respektive från 5 µg/L till 3 µg/L. Gränsvärdet för bly gäller på ett genomsnittligt 
veckointag för en person, det d.v.s. kommer det tillämpas på ett annat vis än vad det gör idag.  
Sänkningen av gränsvärdena är ännu ej genomförda på grund av att det enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 krävs en anmälan till kommissionen 
innan detta kan trädas i kraft (Livsmedelsverket 2017). Ifall det sker en sänkning av 
gränsvärdena för bly samt kadmium kan fler fastigheter hamna på halter över gränsvärdena. 
Utifrån provtagningarna från Skellefteå kommun hamnar 67 dricksvattenbrunnar över det 
nya gränsvärdet för bly (vilket motsvarar 24 % av de provtagna dricksvattenbrunnarna) och 0 

dricksvattenbrunnar hamnar över det nya gränsvärdet för kadmium. Dock är dessa 
provtagningar ej beräknade som ett genomsnittligt veckointag för en person, vilket blir 
missvisande. Detta är något som bör identifieras mer i framtiden då riskområden skulle 
kunna urskiljas utifrån de nya bestämmelserna.    

5.5 Riskområden vid erosionskänsliga jordarter  
I området för Skellefteå kommun identifierades 4 provtagningspunkter vilka har förhöjda 
halter av arsenik och som har en position om maximalt 1 km från ett område som är 
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registrerat som en ravin eller som ett område med jordskredsrisk. I området för Piteå 
kommun identifierades 3 provtagningspunkter vilka har förhöjda halter av arsenik och som 
har en position om maximalt 1 km från ett område som är registrerat som en ravin eller som 

ett område med jordskredsrisk. Dessa områden löper en större risk att påverkas av den 
förväntade ökade erosionen till följd av klimatmodellernas scenarios. Av dessa var det 5 av 7 
provtagningspunkter som identifierades med en jordart vilken räknas som erosionskänslig, 
dessa har en extra stor risk att bli påverkade. En av dessa hade dessutom mycket hög halt 
arsenik (800 µg/l) vilket utgör en stor risk för ytterligare spridning i framtiden. Alla 
provtagningspunkter som har identifierats med en erosionskänslig jordart (siltiga och 
sandiga jordarter) kan även de placeras i riskområden för ökad erosion.  

Risken för ökad spridning av arsenik kan dels ske av arsenik som är bundet till fast material 
vilket eroderas, samt dels av arsenik i löst form som får en ökad spridning i och med ett ökat 
vattenflöde som kan ske i och med intensivare nederbörd. Ett flertal studier i laboratorium 
har visat att arsenik får en ökad löslighet vid översvämningar samt vid anaeroba förhållanden 
i marken (Deuel och Swoboda 1972, Hess och Blanchar 1977, McGeehan och Naylor, 1994, 
McGeehan 1996, Reynolds et al. 1999). I framtiden förväntas det som nämnt bli en ökad 
frekvens av översvämningar i och med intensivare nederbördsmängder vilket ger anaeroba 
miljöer i de fall där marken blir vattenmättad. Denna minskning av syretillgång kan ge en 
ökad löslighet och spridning av arsenik (Ek et al. 2008). I många delar av Sverige förväntas 
frekvensen gällande skred, erosion och ras öka på grund av ökad nederbörd orsakad av 
klimatförändringarna (Fallsvik et al. 2007). Just Västerbottens kust förväntas ändå vara 
skonad från denna ökning tack vare att det bedöms bli en längre snömältningsperiod vilket 
ger en mer utjämnad vårflod. Detta skulle ge en oförändrad eller minskad frekvens av skred, 
ras och erosion (Fallsvik et al. 2007). Kartorna för dessa förväntningar är dock mycket 
generella vilket gör att Piteå kommun hamnar på gränsen för att tillhöra ett av de områden i 
Norrbottens län som förväntas få en ökad benägenhet för erosionsproblematik.  
 

5.6 Felkällor  
Eventuella felkällor som kan finnas i denna studie är dels provtagningarna, vilka är underlag 
för datainsamlingen. Dessa kan vara utförda av anställda vid miljökontoren i Skellefteå samt 
Piteå, men de flesta provtagningarna verkar vara utförda av fastighetsägarna själva. I och 
med detta ligger detta utanför min kontroll för att kunna säkerhetsställa att provtagningarna 
har gått rätt till. Analyserna är utförda vid olika laboratorium som utför 
brunnsvattenanalyser vilket gör att även detta ligger utanför min kontroll och kan på så vis 
vara en felkälla. 
 
Gällande datat vilket är hämtat från SGU:s databaser kan det förekomma felklassningar och 
ofullständigheter. Kartorna är tänkt att användas som översiktliga bedömningar. Exakt 
koordinat för dricksvattenbrunnarna finns inte att tillgå, utan koordinaterna gäller själva 
fastigheterna där brunnarna är anlagda. Detta ger en viss osäkerhet i identifieringen av 
jordarterna. Alla fastigheter som fanns registrerade i det data som användes kunde inte 
identifieras genom Lantmäteriets kartsöksfunktion. Dessa fastigheter fick utelämnas varvid 
resultatet inte är baserat på exakt all den data som fanns från början.  
 

5.7 Slutsats  
Denna studie resulterade i liknande andel dricksvattenbrunnar med förhöjda halter arsenik 
som tidigare studier visat. Gällande bly samt kadmium resulterade studien i så pass 

liten/ingen andel dricksvattenbrunnar med förhöjda halter att inga följdanalyser kunde 
göras. Utifrån resonemanget i diskussionen kan man anta att fastigheter med ler-och 
siltjordar ligger mer i riskområdet för att få förhöjda halter av arsenik i dricksvattnet. 
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Resultatet i denna studie visade inte att det är statistiskt signifikant, utan det är en slutsats 
med endast teoretisk bakgrund. Riskområdet utifrån jordart gick ej att identifiera då inget 
samband kunde urskiljas. Utifrån denna studie samt från den teoretiska bakgrunden kan 

man anta att vissa siltjordar och alla sandjordar löper en större risk för erosion i framtiden 
vilket kan ge en ökad spridning av arsenik. Man kan även anta en ökad risk för frisättning av 
arsenik vid ökade frekvenser av översvämningar.   
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Bilaga 1 – Total data 
 
Piteå   Skellefteå  
Fastighet Arsenik (µg/ml)  Fastighet Arsenik (µg/ml) 

1 0.30  1 0.4 

2 0.30  2 0.22 

3 0.20  3 0.2 

4 0.20  4 0.075 

5 0.60  5 0.24 

6 0.30  6 1.3 

7 0.50  7 0.41 

8 19.00  8 2.6 

9 0.10  9 0.61 

0 0.30  0 3.7 

11 0.20  11 7 

12 0.30  12 7.9 

13 0.50  13 4.9 

14 2.90  14 0.11 

15 5.30  15 0.17 

16 2.90  16 0.22 

17 1.10  17 4.8 

18 4.00  18 0.16 

19 0.10  19 0.24 

20 3.50  20 0.075 

21 9.40  21 4.9 

22 2.70  22 13 

23 1.20  23 0.3 

24 18.00  24 0.25 

25 0.30  25 9.7 

26 7.10  26 0.47 

27 1.00  27 0.3 

28 4.40  28 0.32 

29 15.00  29 0.6 

30 1.80  30 7.8 

31 7.70  31 5.5 

32 0.60  32 8.9 

33 1.40  33 15 

34 0.80  34 25 

35 11.00  35 6 

36 4.80  36 3.3 

37 0.50  37 18 
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38 5.60  38 0.3 

39 21.00  39 0.7 

40 0.50  40 0.65 

41 17.00  41 0.54 

42 4.10  42 0.29 

43 0.05  43 1.8 

44 1.20  44 9.1 

45 1.60  45 1.1 

46 0.50  46 2.3 

47 0.50  47 0.2 

48 3.90  48 0.26 

49 3.60  49 17 

50 0.20  50 0.32 

51 0.06  51 11 

52 0.10  52 16 

53 1.00  53 3.5 

54 0.50  54 3.4 

55 10.00  55 30 

56 6.80  56 15 

57 16.00  57 32 

58 4.10  58 2.3 

59 0.80  59 0.95 

60 0.30  60 4.1 

61 1.40  61 0.21 

62 3.20  62 2.2 

63 10.00  63 5.9 

64 8.10  64 0.4 

65 20.00  65 0.17 

66 11.00  66 0.4 

67 21.00  67 21 

68 11.00  68 4.1 

69 20.00  69 0.81 

70 0.30  70 3 

71 3.90  71 2.3 

72 0.80  72 0.31 

73 0.20  73 3.2 

74 0.50  74 0.34 

75 6.70  75 0.23 

76 0.08  76 0.16 

77 0.20  77 8.7 

78 27.00  78 0.21 
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79 0.20  79 4.5 

80 0.20  80 0.2 

81 0.70  81 7.4 

82 1.10  82 12 

83 3.80  83 0.8 

84 0.90  84 6.2 

85 15.00  85 <0.1 

86 130.00  86 0.36 

87 35.00  87 2.1 

88 1.70  88 0.14 

89 13.00  89 0.44 

90 5.60  90 0.85 

91 9.30  91 0.19 

92 9.60  92 0.1 

93 0.72  93 0.16 

94 0.10  94 15 

95 8.60  95 0.87 

96 5.60  96 0.28 

97 15.00  97 0.25 

98 0.40  98 0.14 

99 5.90  99 0.36 

100 2.60  100 0.23 

101 1.20  101 1.3 

102 3.00  102 0.5 

103 3.70  103 0.3 

104 0.30  104 0.61 

105 0.80  105 2.5 

106 16.00  106 5.6 

107 0.60  107 26 

108 0.10  108 0.8 

109 0.10  109 0.2 

110 7.80  110 0.18 

111 0.70  111 0.19 

112 0.50  112 0.3 

113 2.40  113 0.5 

114 42.00  114 2.4 

115 0.60  115 3.9 

116 0.10  116 0.2 

117 0.40  117 22 

118 2.00  118 0.83 

119 0.40  119 0.26 
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120 0.10  120 0.96 

121 800.00  121 0.044 

122 0.60  122 0.7 

123 0.08  123 2.1 

124 0.10  124 8.1 

125 2.90  125 0.6 

126 6.80  126 0.53 

127 0.30  127 0.3 

128 1.10  128 2.1 

129 0.50  129 1.3 

130 2.00  130 2.2 

131 0.10  131 0.53 

132 11.00  132 0.88 

133 0.30  133 1.1 

134 15.00  134 0.24 

135 8.20  135 1.1 

136 1.00  136 0.33 

137 2.00  137 1.9 

138 7.10  138 0.16 

139 0.30  139 0.32 

140 4.00  140 0.2 

141 1.00  141 0.92 

142 0.50  142 0.19 

143 3.60  143 0.37 

144 0.05  144 1.7 

145 0.40  145 0.99 

146 0.40  146 0.29 

147 14.00  147 2.4 

148 13.00  148 0.67 

149 4.60  149 3.2 

150 3.90  150 0.35 

151 7.70  151 5.1 

152 0.60  152 0.46 

153 0.30  153 1.2 

154 9.20  154 0.18 

155 21.00  155 0.4 

156 9.80  156 0.96 

157 13.40  157 6.3 

158 5.70  158 0.17 

159 27.00  159 1.1 

160 13.00  160 1.3 
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161 1.00  161 0.79 

162 0.17  162 2.3 

163 22.00  163 0.4 

164 20.00  164 1.7 

   165 0.5 

   166 0.046 

   167 1.9 

   168 0.9 

   169 0.5 

   170 4.6 

   171 0.47 

   172 0.22 

   173 0.21 

   174 0.25 

   175 1.8 

   176 9.9 

   177 10 

   178 16 

   179 0.075 

   180 1.3 

   181 0.065 

   182 58 

   183 0.46 

   184 0.41 

   185 1 

   186 0.095 

   187 0.13 

   188 6.3 

   189 110 

   190 8.9 

   191 6.3 

   192 1.6 

   193 2.1 

   194 1 

   195 0.8 

   196 0.9 

   197 0.76 

   198 0.25 

   199 0.7 

   200 0.7 

   201 0.43 
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   202 2.3 

   203 1.9 

   204 1.7 

   205 0.5 

   206 1.9 

   207 1.4 

   208 0.5 

   209 0.69 

   210 1 

   211 0.79 

   212 0.22 

   213 1.4 

   214 6.1 

   215 2.3 

   216 3 

   217 3.2 

   218 3.8 

   219 2.8 

   220 6.8 

   221 11 

   222 20 

   223 0.24 

   224 0.84 

   225 6.8 

   226 4.5 

   227 14 

   228 0.14 

   229 1.6 

   230 0.2 

   231 <0.1 

   232 2.5 

   233 0.17 

   234 0.42 

   235 0.06 

   236 0.7 

   237 160 

   238 35 

   239 2.2 

   240 0.19 

   241 0.19 

   242 0.8 
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   243 0.9 

   244 0.53 

   245 0.076 

   246 0.13 

   247 0.3 

   248 17 

   249 2.5 

   250 0.5 

   251 1.2 

   252 1.4 

   253 1 

   254 57 

   255 0.34 

   256 0.15 

   257 0.37 

   258 0.28 

   259 <0.1 

   260 9.4 

   261 0.22 

   262 0.4 

   263 0.1 

   264 2.3 

   265 2 

   266 9.8 

   267 0.9 

   268 8.6 

   269 4.3 

   270 0.9 

   271 0.42 

   272 6.7 

   273 3 

   274 9.2 

   275 28 

   276 28 

   277 8.2 

   278 11 

   279 12 

   280 12 

 
 
 


