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Abstract 

Acid sulfate soils cover a relatively large area of Sweden, especially the coast along Gulf of 
Botnia. As these soils in contact with oxygen they start to oxidize and the sulphide is 
converted to sulphate, leading to a strong acidification. Today, these acid sulfate soils often 
end up on landfills, which is not a sustainable solution as it is both costly and there is a risk of 
leakage. A company based in Umea has developed a method for neutralizing acid sulphate 
soil with hope that it can be reused as plant soil, by adding sand and calcium as well as 
organic matter. At present, the process is only half-finished as the organic matter is not yet 
added. This study determined how the treatment worked so far, how much sulphide and 
neutralizing potential remains in the soil, as well as a number of metals and nutrients 
commonly and preferably found in plant soil. The treated sulfide soil was compared with a 
plant soil nearby, along with comparison of data from four different studies elsewhere on 
sulphide soil and results from samples taken before the sulphide soil was treated. Results 
show that pH value was higher than before the treatment and total sulfur content had 
decreased, but is still twice as high compared to the plant soil. Sulphide is still found in the 
soil, but also a fair amount of calcium carbonate, which shows that the reaction is not 
completed but that the soil has the potential to be further neutralized. Metal content in the 
treated sulfide soil is similar to the plant soil. The humus content is at 1.3 % and lower than 
recommended. Depending on area of use the humus content has to increase, more or less. 
Based on the results of the analyzes, the treated soil cannot be used as plant soil at the 
present time. This because of the organic matter that has not yet been added, and that there 
is still sulphide left in the soil.  
Keywords: Sulfidjord, sur sulfatjord, svavel, återanvändning. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
Det uppskattas finnas ca 12-14 miljoner hektar sulfidrika jordar världen över (Beek et al 
1980). I Sverige uppgår denna siffra till 1 400 km2 hektar och dessa jordar återfinns 
framförallt längs Norrlandskusten men även i Mälardalen (Öborn 1994). Genom landhöjning 
och antropogena ingrepp som dikning eller byggnationer kan dessa jordar bli problematiska 
då de vid kontakt med syre omvandlar sulfiden till sulfat och får mycket lågt pH. De sura 
förhållandena ökar risken för att metaller frigörs och mobiliseras och kan i sin tur leda till 
inte bara försurad utan även förorenad mark samt vattendrag.  
 
Sulfidjordar har ofta en hög vattenhalt till följd av en stor mängd organiskt material vilket gör 
den mycket sättningsbenägen med dålig bärighet. Ska man bygga på sådan jord måste den 
förstärkas eller ersättas med annat mer lämpligt underlag genom att man gräver upp den 
(Larsson et al 2007). Idag hanteras de uppgrävda jordmassorna bland annat genom att 
placera dem under grundvattenytan, i tillexempel en myr. I vissa fall placeras jorden ovan 
grundvattenytan men med ett täckskikt som skyddar mot vidare reaktion. Ibland används en 
kombination av dessa metoder. Vid uppläggning under grundvattenytan återgår sulfidjorden 
till att bli anaerob. På så sätt avstannar oxidationen och jorden blir så gott som harmlös igen. 
Vid uppläggning ovanför grundvattenytan är det mycket viktigt att jorden täcks över 
ordentligt för att minska vidare oxidation av jorden. En annan skyddsåtgärd som finns för att 
motverka oxidationen är att kalka grundligt. Dock slutar ofta uppgrävda sulfidjordar på 
deponi, som ett avfall, vilket kan innebära höga kostnader (Pousette 2010).  
 
I den svenska miljöbalken finns antaget ett EU-direktiv kallat avfallstrappan eller 
“avfallshierarkin”, som styr hur man ska ta hand om avfall i första hand och sista hand 
(1998:808). Figur 1 visar en övergripande bild hur avfallstrappans steg ser ut. Första steget är 
att minimera mängden avfall från början - har det inte blivit något avfall behövs det heller 
inte tas om hand. Därefter ska produkten om möjligt återanvändas i så stor utsträckning som 
möjligt, och efter det återvinnas för att spara resurser. Kan det inte återvinnas ska det 
förbrännas och omvandlas till energi och värme som vi kan använda och sista utvägen är att 
placera avfallet på deponi.  
 

 

 
Figur 1. Avfallstrappan (Naturskyddsföreningen 2017). Den svenska miljöbalken omfattas av ett EU-direktiv kallat 
avfallstrappan eller “avfallshierarkin”, som styr hur man ska ta hand om avfall i första hand och sista hand. 
 

För sulfidjord faller möjligheterna för återanvändning och energiutvinning bort eftersom 
sulfidjorden inte går att använda i det skick den ligger i jorden och det finns inte någon 
energi att utvinna i dagsläget från denna typ av jord (Miljösamverkan Norrbotten 2017; 
Naturskyddsföreningen 2017).  
Genom att välja bort sulfidjordsområden från början eller vid byggnationer på sådan jord 
välja metoder där jorden blir till stor del opåverkad, minimeras risken för avfall. I alla fall 
fungerar inte detta och då kan jorden i bästa fall återvinnas eller i värsta fall behöva 
deponeras (Bark 2017). 
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Redusoil i Umeå har tagit fram en metod för att neutralisera sulfidjord i syfte att de ska 
kunna återanvändas istället för att läggas på deponi. Genom att i den uppgrävda jorden 
blanda i noga uträknad mängd kalk, sand och organiskt material ska jorden förhoppningsvis 
kunna användas som vanlig matjord/anläggningsjord. Eftersom återanvändning och 
återvinning är en essentiell del i ett hållbarhetsperspektiv skulle denna metod kunna vara ett 
bra alternativ, förutsatt att den fungerar i många olika typer av sulfidjordar.  
 
Konsultföretaget Hifab har utfört försök med den patenterade metoden åt Redusoil tidigare i 
deras pågående projekt att neutralisera sulfidjord och har sedan med hjälp av deras resultat 
kunnat yttra sig om metoden. Nu när Redusoils verksamhet fått tillstånd av länsstyrelsen i 
Västerbotten och är igång är Hifab återigen inkopplat för uppföljning samt framtagning av 
rutiner kring hantering vid behandlingen av jorden och tillverkningen av anläggningsjord.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen var att utvärdera den behandlade sulfidjorden och undersöka om 
behandlingen fungerat hittills och motsvarar förväntningarna för en anläggningsjord i fråga 
om försurningsparametrar, metallhalter, näringsämnen och kornstorleksfördelning. Syftet 
kan beskrivas med följande frågeställningar:   
 

 Har behandlingen fungerat hittills d.v.s. kan jorden användas som en anläggningsjord 
eller motsvarande? 
 

 Är den ursprungliga (obehandlade) sulfidjorden representativ i fråga om 
försurningsgradienter och pH? 
 
 

2 Sulfidjord – förekomst och egenskaper 
 

2.1 Sulfidjord och sur sulfatjord, definition 
Sulfidjord bildas under reducerande förhållanden men eftersom jordens egenskaper 
förändras i samband med förändrade syreförhållanden, så skiljer man på aerob (oxiderad) 
och anaerob (reducerad) sulfidjord. Man skiljer oftast på potentiellt sur sulfatjord och 
faktiskt sur sulfatjord eftersom det uppstår problem med försurning först när jorden 
oxideras. Potentiellt sur sulfidjord (potential acid sulfate soil, “PASS”) återfinns i den 
reducerade zonen i en sulfidjord (anaerob sulfidjord) och faktiskt sur sulfidjord (actual acid 
sulfate soil, “AASS”) återfinns i den oxiderade zonen (aerob sulfidjord), se tabell 1 nedan 
(Länsstyrelsen 2017; Pousette 2010). 
 
Tabell 1. Indelning och benämning av sulfidjord respektive sur sulfatjord (Pousette 2010). 

Zon 
 

 
 
ej definierad 
 

Förhållanden  
med avseende på 
syretillgång 

Förhållanden  
med avseende på 
vattenmättnad 

Geoteknisk 
benämning 
 
 

sulfidjord 

Geologisk och internationell 
benämning 
 

ASS 

oxiderad zon aeroba Omättade aerob sulfidjord AASS 

övergångszon aeroba/anaeroba    

reducerad zon anaeroba vattenmättade anaerob sulfidjord PASS 

ASS = acid sulfate soil, sur sulfatjord, AASS = actual acid sulfate soil, verklig sur sulfatjord,  
PASS = potential acid sulfate soil, potentiell sur sulfatjord. 
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2.2 Bildning  
De svenska och finska sulfidjordarna bildades för ca 3000-8000 år sedan som sediment på 
botten av Littorinahavet, nuvarande Östersjön (Boman et al 2010, Pousette 2010). Med ett 
varmt klimat, högre salthalt än idag tillsammans med dålig cirkulation var Littorinahavet 
gynnsamt för en hög bioproduktion. Den höga produktionen ledde till syrefria bottnar. I de 
syrefria förhållandena trivdes anaeroba bakterier som utvann energi genom att reducera 
sulfatjoner (SO42-) till svavelväte (H2S). Järnsulfid bildades som en biprodukt på grund av 
den höga tillgången på löst järn. I Mälardalens sediment dominerar pyrit, som är en form av 
järnsulfid. Norrlandskusten domineras däremot av järmonosulfid, som gör jorden svart, 
varför sulfidjordarna här fått namnet svartmocka (Pousette 2010; Sohlenius 2011). Genom 
landhöjningen har dessa sediment bildade på havsbotten så småningom hamnat ovanför 
havsytan och utgör nu en stor del av jordarna längs dagens kust (figur 2).  

 
 

Figur 2. Gulmarkerat område visar Littorinahavets maximala utbredning för ca 7000 år sedan och därmed var 
sulfidjord kan förekomma (Boman 2010). 
 
Faktiskt sura sulfidjordar (ASS) bildas när dessa kommer i kontakt med syre och kan oxidera, 
genom att grundvattenytan sänks på olika sätt. Landhöjningen är en bidragande orsak men 
studier har visat att utsläppen blir betydligt mildare än vid antropogena ingrepp, som till 
exempel dikning, eftersom grundvattenytan sänks väldigt långsamt vid naturlig landhöjning 
(Boman et al 2010). För att få tillgång till åker- och betesmarker har grundvattenytan sänkts 
genom sjösänkning i vissa områden. Även dikning av skogsmark påverkar grundvattennivån 
kraftigt. Vid dessa snabba förändringar sjunker pH mycket kraftigt och blir en större chock 
för omgivande miljö jämfört med den naturliga grundvattensänkningen i och med 
landhöjning. Dessutom kan en del anläggningsarbeten och byggnationer i närheten av 
sulfidjordsområden också påverka kringliggande mark på samma sätt som dikning, d.v.s. 
skapa en dräneringseffekt, vilket kan leda till försurning med förödande konsekvenser för 
omgivande mark och vatten (Bernes & Lundgren 2009; Länsstyrelsen Västerbotten 2017).  
 

2.3 Kemiska reaktioner 
När sulfidjordarna oxideras sänks pH kraftigt till följd av svavelsyran som bildas. Den 
försurningseffekt som fås vid oxidation av sulfidjord beror på mängden syra som produceras 
och jordens buffertkapacitet (Pousette 2010). En förenklad formel av reaktionen ser ut såhär:  
 

Pyrit:                           FeS2 + 15
4

 O2 + 
7

2
 H2O → Fe(OH)3 + 2SO4

2- + 4H+ 

Järnmonosulfid:    2FeS + 18
4

 O2 + 5H2O → 2Fe(OH)3 + 2SO4
2- + 4H+ 
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Vid kontakt med syre oxiderar järnmonosulfid snabbare än pyrit, och på grund av 
kornstorleksfördelning och porositet tenderar jordarna längs Norrlandskusten att få en högre 
försurningseffekt än jordar söderut (Larsson et al 2007; Pousette 2010). När sulfidjorden 
oxiderar bildas svavelsyra, det är inte ovanligt att pH sjunker ända ned till 2-4. Dessa sura 
förhållanden leder till ökad kemisk vittring (Boman et al 2010; Öborn 1994). Ofta 
kännetecknas en sur sulfatjord genom tydliga rostutfällningar av järn och det gulaktiga 
mineralet jarosit (Pousette 2010; Sohlenius 2011). En sulfidjord har sällan ett högre 
metallinnehåll än i en sulfidfri jord, men på grund av de sura förhållandena ökar utlakningen 
till omgivningen (Öborn 1994). Vid torrare perioder avvattnas jorden och det kan bildas 
djupa sprickor. Samtidigt sänks grundvattenytan ytterligare vilket leder till att oxidationen 
når större djup och ännu mer jord försuras. Vid kraftiga regn eller vid snösmältning kan 
vatten snabbt transporteras genom sprickorna och ta med sig stora mängder av de metaller 
som frigjorts genom pH-sänkningen till angränsande vattendrag (Sohlenius 2011). Metaller 
kan även fällas ut i längre ner i jorden, i den så kallade övergångszonen, dit oxidationen inte 
nått än. Förhöjda halter av tex koppar, nickel och zink har uppmätts i övergångszonen i 
sulfidjord i västra Finland (Sohlenius 2015; Åström 1998).  
 

2.4 Klassificering av sulfidjord 
 

2.4.1 Fe/S kvot 
Sulfidjordar kännetecknas av att de innehåller järnsulfid. Genom att bestämma järn- och 
svavelhalten kan sedan Fe/S-kvoten fastställas. För att klassificera en jords 
försurningsegenskaper har Fe/S-kvoten föreslagits att användas som parameter (Mácsik 
2000). Trots att försurningsegenskaperna inte entydigt är beroende av Fe/S-kvoten kan den 
användas för att särskilja ytterligheterna (Pousette 2007). Bedömningen är att om Fe/S-
kvoten är ≤ 3 har jorden mycket hög försurningseffekt och om Fe/S kvoten är > 60 
klassificeras jorden inte som en sulfidjord (Pousette 2010). I figur 3 visas två diagram ur 
Pousette 2010 av Fe/S-kvoten som en funktion av svavelhalten.  
 

 
Figur 3. Fe/S-kvot som en funktion av svavelhalt. Diagrammet till vänster i figuren är ritat i log-log-skala och 
diagrammet till höger är ritat i linjär skala. Svavelhalter kring 2 000 mg/kg ts ger största krökningen på 
trendlinjen och under halten 2000 mg/kg ts ökar Fe/S kvoten kraftigt med minskande svavelhalt (Pousette 2010). 
 

2.4.2 Neutralisationspotential 
Ett högt sulfidinnehåll och en låg Fe/S kvot behöver inte betyda att jorden kommer få en hög 
försurningsgrad. Hur mycket pH sjunker påverkas av jordens 
neutralisationspotential/buffertkapacitet. Innehåller jorden mycket organiskt material 
och/eller kalk i form av till exempel snäckskal eller mineralsammansättning kan jorden 
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buffra och neutralisera syrabildningen som uppstår vid oxidation (Pousette 2010; Sohlenius 
2011). 
 

2.4.3 Kornstorleksfördelning 
Sulfidjord kan ha olika sammansättningar vad gäller konstorleksfördelning och halt 
organiskt material. Norrlandskustens sulfidjordar domineras ofta av silt och har en mindre 
mängd ler och gyttja, medan sulfidjordar som påträffas längre söderut har ett högre 
lerinnehåll och högre halt organiskt material, gyttja. I delar av Västerbotten förekommer 
även stora arealer med grövre material som siltig sand (Larsson et al 2007). Grövre material 
innebär en ökad porositet vilket gör att syre lättare kan tränga in. Försurning blir i och med 
detta mer påtaglig i norr än i en mindre siltig jord längre söderut (Pousette 2010).   
 

2.5 Problematik 
Sulfidjordar är problematiska på flera sätt. Dels genom det låga pH som kan uppstå och leder 
till urlakning av metaller och kraftigt försurar och förorenar vattendrag i närheten. Den 
försämrade vattenkvalitén kan skada djur- och växtlighet (Pousette 2010). Det finns flera 
dokumenterade fall av fiskdöd i vattendrag i anslutning till sulfidjordar (Sohlenius et al 
2015). De mobiliserade metalljonerna tas upp och anrikas i växter och djur och kan därmed 
bli fara människors hälsa om dessa konsumeras som födoämnen (Miljösamverkan 
Norrbotten 2017). Med sin höga vattenhalt och mängd organiskt material är sulfidjord 
mycket sättningsbenägen och har dålig bärighet. För att bygga på sådan jord måste den 
förstärkas eller ersättas med annat mer lämpligt underlag (Larsson et al 2007). Oxiderad 
sulfidjord kan även ge problem i dräneringsledningar genom järnutfällningar som täpper 
igen och kan orsaka stopp och fuktskador, samt kan det låga pH orsaka korrosion av betong 
och järn (Miljösamverkan Norrbotten 2017; Pousette 2010).  
 
I Sverige har vår riksdag antagit 16 nationella miljömål (Miljömål 2012) för att komma 
tillrätta med rådande miljöproblematik. Ett flertal av dessa miljömål påverkas av 
sulfidjordens egenskaper. Miljömålet Bara naturlig försurning är ett av de miljömål som 
berörs. Många skogsmarker och vattendrag är naturligt sura men många gånger leder nedfall 
och förändrad markanvändning till ökad försurning som påverkar naturen negativt, 
däribland de sura sulfatjordarna som i högsta grad är antropogena. Miljömålet Giftfri miljö 
påverkas genom det kraftigt sänkta pH som gör att tungmetaller mobiliseras och läker ut i 
vattendragen. Exempel på metaller är kadmium, nickel, zink och koppar. Trots låga halter i 
jorden från början, kan föroreningen bli betydande när metallerna frigörs. Levande sjöar och 
vattendrag är ett annat miljömål som sulfidjordarnas problematik inverkar på. Idag bidrar 
sura sulfatjordar till att många vattendrag är försurade samt innehåller lösta metaller och 
detta påverkar vattenlivet negativt. Till sist påverkas även miljömålet Grundvatten av god 
kvalitet genom att ytvatten och brunnar påverkas negativt av mänsklig aktivitet i sura 
sulfatjordar (Länsstyrelsen 2017; Miljömål 2017). 
 
Även i Finland orsakar sulfidjordarna problem. Kusten längs Österbotten omfattar stora 
arealer med sulfidjordar och har länge haft betydande komplikationer på grund av de 
sulfidhaltiga sedimenten. Efter flera fall av fiskdöd har de finska sulfidjordarna fått relativt 
stor nationell uppmärksamhet varför Finlands Geologiska Undersökning påbörjade kartering 
av dessa jordar 2009. Utsläppen från dessa jordar har sammanlagt visat sig ge högre utsläpp 
av vissa metaller (aluminium, kadmium, kobolt, mangan, nickel och zink) än hela den finska 
industrin (Sohlenius 2011; Sundström et al 2002).  
 
Dagens hantering av dessa sulfidjordar (uppläggning samt placering på deponi) är inte 
hållbart i ett samhälle som strävar efter just hållbarhet, där återvinning och återanvändning 
är två viktiga förutsättningar (Länsstyrelsen 2017). Genom att omvandla dessa sura jordar till 
anläggningsjord som kan återanvändas skulle det kunna minska bidragandet till 
problematiken som påverkar de berörda nationella miljömålen på flera olika plan.  
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3 Material och metod 
 
I huvudsak har studien utförts genom bearbetning av data som insamlats genom provtagning 
och analys. Detta har sammanställts och jämförts med sulfidjordar och anläggningsjordar 
från andra studier. Analysresultaten av proverna redovisas i tabeller samt bilagor där datat 
från anläggningsjorden jämförs mot datat från den behandlade sulfidjorden samt jordar från 
andra studier. Studiens omfattning är begränsad geografiskt genom att låta den endast 
omfatta Norrlandskustens sulfidjord.  
 

3.1 Provtagning och kemisk analys 
Provtagning utfördes av Hifab innan behandling på den ursprungliga sulfidjorden med 
avseende på förekomst av järn, svavelhalt och pH. I denna studie har prover tagits från två av 
de upplagda jordhögarna med behandlad sulfidjord.  
  

 
Figur 4. Bild på de upplagda högarna med sand- och kalkbehandlad sulfidjord. Prover hämtades från hög 1 (längst 
till vänster i bild) samt hög 6 (längst till höger i bild). Bild tagen av Jonna Bernulf. 

 
Sulfidjorden som valdes ut för behandling grävdes upp i slutet av januari 2017 i och med ett 
schaktarbete i Umeå-trakten. Därefter behandlades jorden med sand och kalk och lades upp 
på ett deponiområde utanför Ersmark slutet av februari. När denna studie utförs har jorden 
enbart behandlats med kalk och sand och innehåller hälften obehandlad sulfidjord och 
hälften kalk/sandblandning. Något organiskt material är inte ännu tillsatt. Provtagningen för 
denna studie på den behandlade jorden utfördes i slutet av april 2017. Jorden har då legat på 
deponiområdet i ca tre månader. 
 
Provtagningsområdet/deponiområdet hade en storlek på ca 1 hektar. Runt om på området 
fanns högar av sand och kalk. På plats fanns 6 stycken avlånga högar av den 
färdigbehandlade jorden, ca 20 m långa x 3 m breda x 2 m höga. De två yttersta valdes ut för 
provtagning och döptes till Provyta 1 samt Provyta 6 (se figur 4 ovan). Med hjälp av en 
grävskopa grävdes 3 hål (ca 1,5 m djup) i vardera hög. I vardera av dessa hål togs 8 spadtag 
jämt fördelat över ytan som blandades i en 10 l hink och sedan fördelades i tätt slutna 
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plastpåsar. Påsarna märktes med Provyta 1 respektive 6. Prov av anläggningsjord hämtades 
på liknande sätt från en täckt i utkanten av Umeå.  
 
Jordproverna skickades för analys till Sweco Geolab samt Eurofins. Sweco Geolab gjorde en 
analys med AMA* som standard där jorden från provytorna analyserades separat för att få 
fram pH, ledningstal samt näringsämnena nitrat, fosfor, kalium samt magnesium. Även 
kornstorleksfördelningen analyserades av Sweco Geolab och båda provytorna (1 och 6) har 
jämförts med gränskurvor för normala förhållanden (Jord A) och torra förhållanden (Jord 
B). Eurofins gjorde analys där proverna slogs samman för att få fram mängden 
kalciumkarbonat och halter av svavel, arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, 
nickel samt zink. Eurofins utförde även samma analys för anläggningsjorden.  
 
*AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och är en samling av projekterings- 
och utförandestandarder som sammanställs och ges ut av Svensk Byggtjänst.  
 

3.4 Sulfidjordar och anläggningsjordar som referens 
För att få en bredare bild av halterna från analyserna av den behandlade sulfidjorden, samt 
kunna utvisa hur representativ sulfidjorden var innan behandling, har dessa jämförts med 
resultat från jordar med liknande egenskaper från fyra andra studier samt en rapport om 
certifiering från Sveriges provnings- och forskningsinstitut. Tabell 2 nedan innehåller kort 
beskrivning av respektive studie.  
 
Eftersom totalhalten av järn saknas i analysen från den behandlade jorden har data hämtats 
från de prover som utfördes på sulfidjorden från Ersmark innan den behandlades. Det togs 
fyra prover från den obehandlade sulfidjorden (se bilaga 1) som analyserades och det är ett 
medelvärde på dessa som återfinns i tabell 3 och 4 under rubriken Resultat.  
 
Tabell 2. Studier som används för att utvärdera och jämföra sulfidjorden före och efter behandling.  

Studie 
 

Beskrivning 

Petterson (2016) Tre jordprofiler från Östra länken respektive Skurholmsfjärden inom Luleå 

kommun studerades. En av profilerna (B) är av typisk sulfidjordsprofil. Prover 

har tagits från tre olika djup, medelvärde räknades ut och det är detta resultat 

som återfinns i denna rapport. 

Pousette (2010) Lakförsök utfördes på 102 olika jordprov för att utvärdera vilka parametrar 

som påverkar jordens försurningsegenskaper och på så sätt kunna ta fram ett 

bedömningssystem för sulfidjordar. Här har medianvärde använts då 

observationerna innehåller extremvärden. 

 

Sohlenius et al (2015) Fyra olika lokaler av sulfidjordar i Västerbotten och Norrbotten har 

undersökts; Blåmisusjön, Djäkneboda, Drängsmark och Granån. Resultaten 

visar data på innehåll av grundämnen från dessa fyra olika lokaler vid djup 

om ca 30-200 cm. Medelvärde räknades ut från den reducerade zonens 

prover och används i denna rapport. 

 
SLU (2013) Nationell databas för datavärdskapen för Sjöar och vattendrag respektive 

jordbruksmark som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten, respektive 

Naturvårdsverket. Datat som använts representerar totalt 29 olika lokaler på 

anläggningsjord i Umeå. Medelvärden från datat visas i denna rapport. 

 

SP (2006) SPCR 148. Certifieringsregler för P-märkning av anläggningsjordar. 

Innehåller gränsvärden för bland annat näringsinnehåll som använts i denna 

rapport. 
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4 Resultat 
 
Analysresultaten på den behandlade sulfidjorden och referensanläggningsjord 1 redovisas 
tillsammans med data från andra sulfidjordar och anläggningsjordar i tabellerna 3, 4, 5 och 
6. Data från den obehandlade sulfidjorden finns att tillgå i bilaga 1. Samtliga resultat från 
Sweco Geolab och Eurofins återfinns i bilaga 2.  
 

4.1 Fältnoteringar 
Proverna hämtades in under april månad. Den behandlade jorden hade då legat upplagt på 
deponiområdet i ca 3 månader. Under vårvintern 2017 kom 25 mm nederbörd under 
månaderna februari respektive mars. I april kom 2 mm nederbörd. Snödjupet i februari 
uppmättes till ett spann på 10-30 cm. För mars och april blev siffran 30-50 cm respektive 10-

30 cm. Medeltemperaturen under perioden var -4˚C i februari, -2˚C i mars och +4˚C under 

april månad (SMHI 2017). Vid provtagningstillfället förekom snötäckta ytor på 
deponiområdet och marken var tjälhaltig. Den behandlade jorden uppfattades som blöt och 
tung. Lukten av sulfat var närvarande men inte påtaglig. Jordens färg var genomgående 
brungrå. Inget eller mycket lite organiskt material kunde noteras i fält. Figur 5 visar 
strukturskillnaden hos sulfidjorden och anläggningsjorden som var mycket stor. 
Referensanläggningsjord 1 innehöll organiskt material, vilket den behandlade jorden inte 
gjorde. Därav nyansskillnaden hos de båda jordarna. 
 

 
Figur 5. Den behandlade sulfidjorden (t v) samt referensanläggningsjord 1 (t h). Bild tagen av Jonna Bernulf.  
 
 

4.2 Försurningsparametrar 
Totalhalter av försurningsgradienter från den obehandlade respektive behandlade 
sulfidjorden tillsammans med referensanläggningsjord 1 och rekommenderade halter från 
SPCR 148 (2006) visas i tabell 3 . Svavelhalten i den behandlade jorden är nästan dubbelt så 
hög som referensanläggningsjord 1, 840 mg/kg ts respektive 410 mg/kg ts. Jämförelsevis 
hade sulfidjorden innan den behandlades ett medelinnehåll av svavel på ca 1440 mg/kg ts 
vilket indikerar att svavelhalten minskat totalt sett efter tillsatts av kalk-sandblandning. Även 
för CaCO3 är mängden dubbelt så stor för den behandlade sulfidjorden jämfört med 
referensanläggningsjord 1. Halten sulfidsvavel uppgick till 40 mg/kg ts i den behandlade 
jorden som är dubbelt så högt än maximal tillåten halt i anläggningsjord enligt SPCR 148.  
Analysresultaten från de två högarna med behandlad sulfidjord visade sig ha ett pH på 7.6 
respektive 7.8, vilket är en ökning från den obehandlade sulfidjordens 5.9. Den behandlade 
sulfidjordens nya pH är dock något högre än högsta rekommenderade värde enligt SPCR 148.  
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Tabell 3. Analysresultat för totalhalter av försurningsgradienter i obehandlad och behandlad sulfidjord, 
referensanläggningsjord 1 samt rekommenderade halter för anläggningsjord enligt SPCR 148. Enhet: mg/kg ts. 
*maximal tillåten halt i anläggningsjord enligt SPCR 148 (SP 2006). 
 

Analys Obehandlad 
sulfidjord 
(n = 4) 

Behandlad 
jord, provyta 
1/6 

Referens-
anläggningsjord 1 

SPCR 148 

pH 5.9 
min 5.7 
max 6.1 

7.6/7.8 - 5-7 

S 1442.5 
min 1170 
max 1950 

840 410 - 

Sulfidsvavel - - - 20* 

Neutralisationspotential  
som CaCO3 

- - 9 000 -  

 

 
 
 
 
 
I tabell 4 visas totalhalter av svavel och järn från den obehandlade sulfidjorden samt 
sulfidjordar från Petterson (2016) och Pousette (2010). Järnhalten i den obehandlade 
sulfidjorden skiljer sig något från referenssulfidjord 1, och är mer än 50% lägre jämfört med 
referenssulfidjord 2. Liknande analys kan göras både angående svavelhalt samt Fe/S kvot i. 
Observera att kolumn 1 och 2 visar medelvärde, tredje kolumnen visar medianvärde. 
 
Tabell 4. Data av totalhalter svavel (S) samt järn (Fe) från den obehandlade sulfidjorden (bilaga 1) samt från två 
andra sulfidjordar (Petterson 2016 (referenssulfidjord 1), Pousette 2010 s 44 (referenssulfidjord 2)). Observera att 
medelvärden visas för de två första kolumnerna, tredje kolumnen visar medianvärde. Enhet: mg/kg ts. 
 

Analys Obehandlad  
sulfidjord  
(n = 4) 

Referens- 
sulfidjord 1  
(n= 3) 

Referens- 
sulfidjord 2  
(n= 102) 

 

 

S 1442,5  
min 1170 
max 1950 

2933,6  
min 491 
max 4250 

6161 
min 135 
max 33 100 

Fe 13 775  
min 12 500 
max 14 800 

14 700 
min 10 500 
max 16 800 

35 900 
min 4600  
max 55 300 

Fe/S 9.8 
min 7.6 
max 12.2 

9.8 
min 4.14 
max 21.38 

5.8 
min 1.44 
max 236.3 

 
 

4.3 Metallhalter 
Totalhalter av metaller och medelvärden av metallhalter från Petterson (2016), Sohlenius et 
al (2015) och SLU (2013) visas i tabell 5. Halter av kadmium och kvicksilver är 
överensstämmande hos samtliga jordar. Kopparhalt och zinkhalt för den behandlade 
sulfidjorden liknar referensanläggningsjord 2, jämfört med referensanläggningsjord 1 vars 
värden är mellan ca 30-50 procent högre än den behandlade sulfidjorden (tabell 5). Blyhalten 
är mindre än hälften i  den behandlade sulfidjorden, 5.8 mg/kg ts, jämfört med 
referensanläggningsjord 2:s 12 mg/kg ts. Referensanläggningsjord 1 har även den ett högre 
värde än den behandlade sulfidjorden på 8.5 mg/kg ts. Torrsubstansen i 
referensanläggningsjord 1 är lägre (75.7 %) än i den behandlade jorden (84.1%), men båda 
två värdena är lägre än i referensanläggningsjord 2. Halter av arsenik är liknande för den 
behandlade sulfidjorden och de två referenssulfidjordarna. För bly och koppar är värdena 
överensstämmande vad gäller behandlad sulfidjord och referenssulfidjord 1. Halter av sink 
och krom för den behandlade sulfidjorden är mer lik referenssulfidjord 3. 
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Tabell 5. Analysresultat för totalhalter av metaller samt torrsubstans i den behandlade sulfidjorden och 
referensanläggningsjord 1 samt medelvärden med max- och minvärde från två andra sulfidjordar (Petterson 2016 
(referenssulfidjord 1), Sohlenius et al 2015  (referenssulfidjord 3)) och en anläggningsjord (SLU 2013 
(referensanläggningsjord 2)). Enhet: mg/kg ts om inget annat anges.  

Analys  Behandlad 
sulfidjord 

Referens-
anläggningsjord 
1 

Referens-
sulfidjord 1 
n=3 

Referens- 
sulfidjord 3  
n=4 

Referens-
anläggningsjord 2  
n= 26 (Hg:n=14) 

     

Arsenik As 5.0  < 4.8  5.99 
min 5.44 
max 6.41 

6.87 
min 4.2 
max 12 

4.3 
min 0.7 
max 7.7 

Bly Pb 5.8  8.5  4.84 
min 2.54 
max 6.84 

- 12 
min 5 
max 24 

Kadmium Cd <0.19  <0.19  <0.1 
min <0.1 
max <0.1 

0.1 
min 0.08 
max 0.14  

0.13 
min 0.07 
max 0.23 

Koppar Cu 11 20  9.48 
min 4.86 
max 12.1 

19.75 
min 8 
max 25 

10 
min 3 
max 23 

Krom Cr 28  28  15.2 
min 10.6 
max 19 

32.5 
min 10 
max 56 

23 
min 6 
max 41 

Kvicksilver Hg <0.046  <0.048  <1 
min <1 
max <1 

- 0.027 
min 0.016 
max 0.046 

Nickel Ni 12  9.6 8.19 
min 4.21 
max 11.2 

17.75 
min 7.5 
max 23 

10 
min 2 
max 23 

Zink Zn 50  80  29,1 
min 13 
max 45.6 

55.75 
min 30 
max 72 

47 
min 10 
max 107 

Torrsubstans 84.1 %  75.7 % - - 98.6 % 
min 97.8 
max 99.3 

 
 

4.4 Näringsinnehåll  
I tabell 6 visas halter av näringsinnehåll för den behandlade sulfidjorden separerade som 
provyta 1 och 6 samt krav på näringsinnehåll från SPCR 148 (2006). Ledningstalet ligger 
under kravet enligt SPCR 148. Andelen fosfor och kalium är båda mindre än hälften av 
godkänt lägsta värde. Magnesiumhalten ligger precis på gränsvärdet. Båda provytorna har en 
mullhalt på 1.3 %, vilket är lägre än rekommenderade värden för anläggningsjord enligt 
SPCR 148 (tabell 6).  
 

Tabell 6. Näringsanalys för provyta 1 och 6 samt data från SPC 148 om krav på intervall för näringsinnehåll hos 
anläggningsjord (SP 2006). Enhet: mg/kg ts om inget annat anges.  

Analys Resultat provyta 1 Resultat provyta 6 SPCR148  
Lt (ledningstal) mS/cm 0.6 0.7 1.5-5.0 

 Nitrat NO3-N 8 9 - 
 Fosfor P 13 12 40-200 
 Kalium K 32 32 80-400 

Magnesium Mg 40 40 40-200 

Kvoten K/Mg 0.8 0.8 0.5-2.25 

Mullhalt % 1.3 1.3 2-12  
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4.5 Kornstorleksfördelning 
Kornstorleksfördelningskurvor finns att tillgå i bilaga 2. Jordarna är separat analyserade som 
provyta 1 och 6 av behandlad sulfidjord. Båda provytorna har mycket lika 
kornstorleksfördelning. Den behandlade sulfidjorden kan utifrån 
konstorleksfördelningskurvorna benämnas som en siltig sand. Ca 60 % av passerande mängd 
viktprocent består av sand, varav 20 % finsand, 20 % mellansand och 20 % grovsand. Jorden 
innehåller omkring 29 % silt varav 20 % grovsilt, 5 % mellansilt och 4 % finsilt. Ca 10 % av 
passerande mängd viktprocent är grus varav allt är inom fraktionen fingrus. Lera står för 
omkring 1 % av viktprocenten. Vidare kommenterar Sweco Geolab analysresultaten med att 
”jordarna innehåller för lite ler för att passa som jord A och för mycket silt för att passa som 
jord B”. 
 

5 Diskussion 
 

5.1 Miljöproblematik  
Miljömässigt är sulfidjordar problematiska på grund av det låga pH och mobilisering av 
metaller som uppkommer när sulfidjord exponeras för syre i och med uppgrävning eller 
sänkt grundvattennivå. I takt med att våra samhällen utvecklas och expanderar kommer 
Norrlandskusten få problem med sulfidjordar i större utsträckning än i dag (Larsson et al 
2007).  
 

5.2 Behandlingsresultat 
Resultaten ovan indikerar att den behandlade sulfidjorden ej är färdigreagerad. 
Förutsättningarna för fullständig reaktion var inte optimala. Jorden var mycket blöt och 
kompakt samt att en hel del tjäle fanns kvar i jorden vid provtagningstillfället. Den 
behandlade jorden hade blivit upplagd på deponiområdet i slutet av januari och hade då legat 
där i tre månader när proverna togs i slutet av april. Väderförhållandena under dessa 
månader har troligt påverkat reaktionen negativt och till och med avstannat den. Resultatet 
för behandlingen skulle sannolikt ha sett annorlunda ut om jorden blivit upplagt på 
deponiområdet under sommaren då jorden är torrare och mer porös vilket ger en större 
genomsläpplighet av vatten och syre som leder till ökad oxidation.   
 

5.2.1 Försurningsparametrar och försurningspotential 
Sulfid återfinns fortfarande i den behandlade jorden men även en relativt hög halt av 
kalciumkarbonat vilket styrker att reaktionen ej varit fullständig men att jorden har potential 
att neutraliseras ytterligare. Det uppmätta pH-värdet är högre i den behandlade jorden än 
innan behandling men ligger även högre än AMAs rekommendationer (se bilaga 2) samt 
gränsvärdet för SPCR 148 (SP 2006). Den totala svavelhalten har minskat vilket liksom pH 
indikerar på att reaktion har ägt rum. 
 
Den obehandlade sulfidjorden har en Fe/S kvot på 9.8, vilket visar på viss tendens till 
försurningseffekt. Sulfidjorden har även från början ett lägre innehåll av järn och framförallt 
svavel än sulfidjordarna från Pousette (2010) och Petersson (2017) i tabell 3. Svavelinnehållet 
hos den obehandlade sulfidjorden indikerar vid jämförelse av just dessa sulfidjordar att 
jorden är relativt mild. Den höga andelen sand och silt i jorden gör det svårt att säga om den 
obehandlade sulfidjorden från början är representativ eller ej, trots de låga svavelhalterna.  
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5.2.2 Metallhalter 
Metallhalterna i de olika jordarna varierar något men signifikant kan ingen skillnad urskiljas. 
Koppar och zink för den behandlade sulfidjorden har liknande halter som anläggningsjorden 
från SLU (2013). För referensanläggningsjord 1 ligger värdena mellan ca 30-50 % högre för 
dessa två metaller. Detta gäller även blyhalten, som dock var dubbelt så hög i 
anläggningsjorden från SLU (2013). Sulfidjorden från Sohlenius et al (2015) 
(referenssulfidjord 3) har ofta högre metallhalter än motsvarande jord från Petterson (2016) 
(referenssulfidjord 1), samt den behandlade sulfidjorden. Metallhalter som sticker ut i det 
avseendet är framförallt koppar, men även arsenik, krom, nickel och zink är högre. Detta 
skulle kunna bero på att proverna insamlats från ett annat djup under markytan än de andra 
sulfidjordarna. Det skall även tas hänsyn till att värdena i tabellen från Sohlenius et al (2015) 
är tagna ur diagram, vilket ger en viss osäkerhet vad gäller värdena och medelvärdet som 
räknats ut utifrån dessa. Vad avser anläggningsjordarna har jorden från SLU (2013) ofta 
halverade halter jämfört med referensanläggningsjord 1. Halterna från SLU (2013) är ett 
medelvärde från totalt 29 olika lokaler medan denna rapport enbart har data från en enda 
lokal, vilket troligt påverkar resultatet. Metallhalten hos den behandlade sulfidjorden 
behöver nödvändigtvis inte förändras för att uppfylla kraven för anläggningsjordar eller 
motsvarande då halterna kommer minska till följd av iblandning av organiskt material vilket 
ger en ökad volym av jordmassan utan att tillföra ytterligare metaller. Detta gäller såvida inte 
man använder avloppsslam som kan innehålla höga halter tungmetaller (SLU 2000). 
 

5.2.3 Näringsinnehåll och mullhalt 
Näringsinnehållet i den behandlade sulfidjorden motsvarar inte de halter som 
rekommenderas och/eller krävs av en anläggningsjord. Halterna för fosfor, kalium samt 
magnesium är mycket låga jämfört med vad certifiering för anläggningsjord enligt SPCR 148 
kräver. Kvoten mellan kalium och magnesium ligger strax över godkänd minimigräns, men 
halterna är fortfarande för låga för att uppfylla gränsvärdet för näringsämnena som helhet. 
Ledningsförmågan ligger även den under gränsvärdet för vad som rekommenderas och krävs 
för anläggningsjord.  
 
Mullhalten på 1.3 procent ligger under gränsvärdet på 2 viktprocent som SPCR 148 anger. 
Enligt AMAs riktlinjer som använts till att analysera sulfidjordarna kommenteras att det bör 
tillföras 10-20 viktprocent mull för att jorden ska kunna användas till gräsytor (bilaga 2). 
Beroende på vad den behandlade jorden är tänkt att användas till för typ av ändamål bör 
mullhalten regleras därefter. En högre mullhalt är fördelaktigt för etablering av växter och 
jordens uppbyggnad. Näringsämnen som kalium och magnesium blir tillgängliga via 
nedbrytning av organiskt material eller vittring i jorden. En jord med hög halt organiskt 
material och lerpartiklar har en högre katjonbyteskapacitet och kan således lättare tillföra 
växterna näringsämnen. En för hög organisk halt kan dock leda till kompaktering av jorden 
(Åhlander 2012).  
 
Vid provtagningstillfället var ännu inte det organiska materialet tillsatt i den behandlade 
sulfidjorden. Näringsinnehållet skulle sannolikt öka kraftigt i avseende på samtliga 
parametrar när detta sker.  
 

5.2.4 Kornstorleksfördelning 
Jordar längs norrlandskusten innehåller mer silt än ler vilket påverkar försurningsgraden 
(Larsson et al 2007). Den behandlade sulfidjorden innehåller som väntat för lite ler och för 
mycket sand för att användas som anläggningsjord. Återigen kommer tillsättning av 
organiskt material förändra kornstorleksfördelningen eftersom det organiska materialet, när 
det bryts ner över tid, ger en partikelstorlek motsvarande ler och silt (Åhlander 2012).  
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5.3 Slutsatser 
pH-mässigt har behandlingen lyckats, även om den behandlade jorden överstiger det 
rekommenderade värdet för anläggningsjord. Sulfidjorden var innan behandling inte extremt 
försurad, vilket kan ha lett till ett högre pH efter behandlingen än vad som önskas i 
anläggningsjordar. Utifrån Fe/S kvoten och kornstorleksfördelningen tyder det på att jorden 
har viss försurningseffekt trots detta. Vidare rekommenderas att Redusoil följer AMAs samt 
SPCRs rekommendation vad avser halter och åtgärder för att förbättra jordens kvalitet. 
Baserat på resultaten från analyserna kan den behandlade jorden inte användas som 
anläggningsjord i dagsläget, vilket var att förvänta. Detta på grund av det organiska 
materialet som inte blandats in ännu, samt att det fortfarande finns sulfid kvar i jorden. 
Väderförhållandena var inte optimala för reaktion under tiden som den behandlade jorden 
låg på deponiområdet fram till provtagning utfördes. När det organiska materialet tillsätts 
blir jorden torrare och mer porös till följd av omblandningen vilket kan underlätta ytterligare 
reaktion. Det kommer behövas ytterligare provtagning samt analys för att fastställa jordens 
kvalitet efter att det organiska materialet blandats i och reaktionen fått fortgå under torrare 
och varmare förhållanden.  
 
Slutligen bör tilläggas att det är svårt att förhålla sig till det data som samlats in på grund av 
att mängden är för liten. För att få ett mer signifikant resultat att jämföra jordarna med borde 
mer data ha samlats in i fält för analys.  
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Bilaga 1 
Data från sulfidjorden innan behandling. 
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Bilaga 2 
Analysresultat från Sweco Geolab och Eurofins. 
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