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METHODS FOR DECONTAMINATION OF METALS 
FROM WASTE WATER 
- Attempt with Fenton´s reagent on metal 
contaminated mire water at Slagnäs railway depot 
 
Isabelle Svensson 
 
Abstract 
The purpose of this study was to evaluate different types of metal decontamination from waste water. 
Specifically, to evaluate water from the mire located at Slagnäs railway depot. Through a literature 
review from Swedish authorities and entrepreneurs regarding water remediation methods have been 
compiled and compared. Methods for waste water remediation are chemical methods, sedimentation 
and filtration. Standardized methods for decontamination are constantly updated with new materials 
and improved methods. Neither one of these methods are relevant on their own. The idea behind the 
experiment was to use Fenton reaction on the mire water which would contribute to precipitation of 
metals. Within the study an experiment with hydrogen peroxide and sodium hydroxide was 
performed. The idea behind the experiment was to use Fenton reaction on the mire water which would 
contribute to precipitation of metals. No conclusions can be drawn about hydrogen peroxide also 
known as Fentons reaction due to lack of analysis results. Trials with sodium hydroxide shown that the 
best results occur when pH is moderately adjusted at pH 6 and 7. Due to incomplete analytical results 
no conclusion about Fenton reaction as a waste water treatment method can be drawn based on this 
experiment. The lack of results is probably due to the continuous reaction between Fentons and 
organic matter.  
 
Key words: metal contamination, Fenton, water, remediation.   
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1 Inledning 
Från industrialiseringens början har lagstiftning och krav på verksamheter utvecklats i takt 
med att kunskapen om effekter på miljö och hälsa ökat. Historiskt sett har miljö knappt 
funnits som begrepp och var sällan något som togs i beaktning. Genom främst synliga 
förändringar i naturen och påverkan hos djur- och människors hälsa upptäcktes 
problematiken som är en följd av olika typer av verksamheter (Bernes och Lundgren, 2009). 
Störst påverkan har ofta det avfall som genereras och förorenat vatten som uppstår vid olika 
industriella processer. Naturvårdsverket är den samordnande myndigheten gällande 
förorenade områden i Sverige. Arbetet styrs främst av miljöbalken och EU-direktiv samt de 
vägledande miljömålen uppsatta av regeringen. Naturvårdsverket är även den myndighet 
som ger ekonomiska medel till efterbehandlingsprojekt som uppkommit innan 1969 samt då 
ingen ansvarig verksamhetsutövare hittas, ej har ekonomisk möjlighet till saneringen t.ex. vid 
konkurs eller då ansvaret är svårt att reda ut. Förorenade områden ingår i miljömålet giftfri 
miljö (miljomal.se). 
 
1.1 Föroreningar i Sverige 
Utöver påverkan under verksamhetens drifttid finns det risker att problemen kvarstår långt 
efter att verksamheter upphört. I Sverige i dag uppskattas ca 80 000 områden som 
potentiellt förorenade. Utav dessa ca 80 000 områden beräknas ungefär 1200 av dem ligga i 
den högsta riskklassen, klass 1 avseende förorenade områden. Riskklassificeringen i Sverige 
görs enligt den så kallade MIFO-modellen (metodik för inventering av förorenade områden) 
utifrån att väga ihop föroreningens farlighet, spridningsförutsättningar, skyddsvärde och 
känslighet (Naturvårdsverket 1999). Första bedömningen utgår från vilka verksamheter som 
finns eller har funnits på platsen. Efter riskklassificeringen och inventering går man vidare 
genom undersökningar och provtagningar på plats (Naturvårdsverket 1999). 
 
1.2 Efterbehandling i Sverige 
Efterbehandling till följd av verksamhet eller åtgärd i Sverige ska betalas av 
verksamhetsutövaren enligt Polluter Pay Principle (SFS 1998:808). Även efter avslutad 
verksamhet ligger ansvaret på verksamhetsutövaren kvar beroende på om verksamheten 
avslutades före eller efter 1969 (SFS 1998:808). Om inte ansvarig kan hittas eller kan stå för 
kostnaden så ska kommunen söka bidrag hos aktuell länsstyrelse som i sin tur söker bidrag 
hos Naturvårdsverket. Sveriges Geologiska utredning, SGU, företräder staten i objekt där en 
tidigare statlig verksamhet har gett upphov till förorening eller för de objekt där ingen kan 
hållas ansvarig enligt Miljöbalken och kan även ta över huvudmannaskapet från kommuner 
som inte mäktar med arbetet (SGU).  
 
Vilken efterbehandling som väljs utgår från aktuell föroreningsproblematik, risk samt 
områdets förutsättningar. Naturvårdsverket har satt upp utgångspunkter gällande 
efterbehandling i Sverige (Naturvårdsverket, 2009) bland dessa punkter finns det bland 
annat med att man ska ta hänsyn till miljö- och hälsorisker på kort- och lång sikt, att grund- 
och ytvatten alltid är skyddsvärda, spridning från förorening ska ej leda till förhöjda 
bakgrundhalter, sediment och vattenmiljöer bör skyddas så att akvatiska ekosystem ej störs 
(Naturvårdsverket, 2009).  
 
1.3 Länsvatten 
Ordet länsvatten finns inte med i svenska akademins ordlista men verbet länsa innebär: 
”befria båt från vatten, pumpning eller ösning” (SAOL). Inom anläggning och entreprenad 
definieras länsvatten brett som allt vatten som kan rinna eller pumpas bort från en 
arbetsplats (Magnusson och Norin, 2013).  
 
Främsta efterbehandlingsmetoden i dag avseende förorenad mark är schaktning och deponi. 
Vid schaktning i närheten av grundvattennivå eller vid nederbörd uppkommer så kallat 
länsvatten eller schaktvatten. Detta vatten kan vara förorenat eller bli förorenat om det 
kommer i kontakt med förorening. Innan vatten kan släppas till recipient kan det därför 
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krävas omhändertagande eller rening för att sänka föroreningshalt. Metoder för 
länsvattenrening är filtrering, sedimentering och kemiska metoder. Dessa kommer att 
beskrivas mer djupgående senare i arbetet. 
 
1.4 Metaller 
Metaller förekommer naturligt i varierande halter i miljön, men genom antropogena 
aktiviteter och verksamheter har cirkulationen av metaller ökat. Olika verksamheter ger 
upphov till spridning av metaller till mark och vatten, t.ex. gruvor, smältverk, raffinaderier 
och övriga industrier. Dessa verksamheter klassas som miljöfarliga verksamheter enligt 
miljöbalken (SFS 1998: 808) och enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899). Metaller är antingen direkt toxiska eller essentiella för 
människor, växter och djur. Även metaller som är essentiella kan vid för höga halter ha 
toxiska effekter. Metaller klassas som miljögifter och är persistenta, toxiska och 
bioackumulerbara.  
 
1.5 Syfte och frågeställningar 
Arbetets syfte är genom en litteraturstudie undersöka vilka saneringsmetoder som är 
standardiserade för länsvatten med metallföroreningar samt hur detta kan tillämpas vid 
Slagnäs bangård. Arbetet kommer även bestå av laborationsförsök för att undersöka hur 
aktuella metaller i myrvattnet reagerar vid olika pH-värden samt effekten av Fentonsreagens 
i kombination med halten DOC. Justering av pH och avancerade oxidationsprocesser är två 
kemiska metoder som används vid behandling av metallförorenat länsvatten. Aktuella ämnen 
är koppar, bly, zink och arsenik. Resultaten från laborationen ska ge en indikation om hur 
metallerna och dess tillgänglighet påverkas och hur väl det stämmer överens med befintliga 
studier.  
 
Litteraturdel 
● Vilka standardmetoder används i dag inom sanering av länsvatten och specifikt för 

metallförorenat?  
● Vad kan man förvänta sig av DOC halten i kombination med metallerna i myrvattnet och 

vilken effekt har det på sanering av länsvattnet? 
 
Laborationsförsök 
I samråd med uppdragsgivaren testas två metoder; pH-justering och Fentonsreagens. Utifrån 
dessa förutsättningar ska två specifika frågor behandlas: 
● Hur påverkas metallhalterna i myrvattnet av enbart pH-justering? 
● Hur påverkas metallhalten i myrvattnet av pH-justering i kombination med 

Fentonsreagent? 
 
Huvudfokus är hur vattnets metallsammansättning kommer att påverkas av försök med 
Fentonsreagens i kombination med pH-justering. Litteraturdelen kommer att begränsas till 
metoder avseende just metallförorenat vatten, därmed kommer inte saneringsmetoder 
gällande andra föroreningar att redovisas. Hantering av det slam som kan uppstå vid rening 
kommer inte att beröras djupgående. 
 
 
2 Slagnäs bangård 
 
2.1 Områdesbeskrivning och historik 
Slagnäs är en by i södra delen av Arjeplogs kommun, Norrbottens län och ligger mellan 
kommunerna Sorsele, Malå och Arvidsjaur. Svenska staten samt Boliden AB har bedrivit 
blymalmsgruva i Laisvall och kopparmalmsgruva i Adak. Metallkoncentrat i form av slig från 
de båda gruvorna transporterades till Slagnäs med lastbil och lastades om för vidare 
tågtransport till Rönnskärsverken. Omlastning skedde mellan åren 1945–1973. Området är 
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förorenat till följd av omlastningen då det via spill och damning spreds slig över området. 
Myren på området innehåller höga halter metaller och myrvattnet rinner vidare ut i 
Gorrokbäcken, som är belägen nedanför myren och mynnar ut i Skellefteälven. Se bilaga 3 för 
områdesbild. 
 
2.2 Föroreningssituation jord 
Jord vid bangården är förorenad av främst bly och koppar men även arsenik. Utifrån 
genomförd riskbedömning kan halter i ytlig jord innebära hälsorisker för barn. Spridning 
från bangården kan leda till akuta skador på djur i ytvattnet samt att spridningen skulle leda 
till ett oacceptabelt påslag i recipienten nedströms, Gorrokbäcken. Efter utredning av 
föroreningssituation samt riskbedömning vid Slagnäs bangård har beslut fattats att sanering 
av förorenad jord sker genom: 
• Mineraljord med blyhalt över 600 mg/kg inom bangården kommer att grävas bort och 

transporteras till godkänd mottagare.  
• I syfte att leda om grundvatten så att det inte passerar myren anläggs en vertikal barriär 

uppströms myren.   
• Den förorenade myren täcks med en horisontell barriär som förhindrar infiltration av 

nederbörd men även kontakt med förorening i ytan.  
• Diken som omger bangården kommer att rensas då undersökningar visat att sediment i 

diken är förorenade.   
Den del av saneringen, som detta arbete avser, är rening av porvattnet som uppkommer när 
myren skall täckas med en horisontell barriär.  
 
2.3 Föroreningssituation grundvatten 
Porvattnet från myren innehåller höga halter av metaller specifikt arsenik, koppar, bly och 
zink. I myrområdet är förorening djup och påträffas under grundvattenytan. För att få 
representativ halt av samtliga metaller har torv från myren samlats in, centrifugerats och 
analyserats. Dessa resultat redovisas i tabell 1 och ger en bild av förväntat 
kompressionsvatten. 
 
Tabell 1. Halter angivna i µg/l av respektive metall i porvattnet från tre provpunkter där torv samlats in samt 
centrifugerats för att representera kommande porvatten vid täckning. Halter i tabell 3 representerar förväntat 
föroreningsgrad av länsvatten. 

Provets märkning Provtagningsdatum As  Cu Pb Zn 
STI002, STI004, STI007  2016-10-20 95 96 000 6800 8600 
STI020, STI022, STI025  2016-10-20 70 69 000 5000 4200 
STI037, STI040, STI042  2016-10-20 40 80 000 6300 4300 

 
 
2.4 Aktuella föroreningar och effekter 
Nedan beskrivs vilka effekter aktuella metaller kan ha på människa och vattenlevande 
organismer. 
 
2.4.1 Koppar 
Koppar är en essentiell metall men ett för högt intag påverkar hälsan negativt. Vid hög 
exponering får man symptom som huvudvärk, illamående, kräkningar och diarré. Vid 
långtidsexponering kan leverskador uppstå. Barn och nyfödda är extra känslig för hög 
exponering då ämnesomsättningen ej är fullt utvecklad (Livsmedelsverket, 2018). Individer 
med magsår, njursvikt, anemi eller andra blodsjukdomar är extra känsliga för exponeringar 
(World Health Organization [WHO], 2004). 
 
Höga halter koppar i sjöar och vattendrag utgör en risk för fiskar, vattenlevande organismer 
och även däggdjur högre upp i födokedjan, koppar är som övriga metaller bioackumulerbart. 
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Fiskar kan få gäl- och leverskador samt hämmad tillväxt. Även hos andra vattenlevande 
organismer kan tillväxten hämmas (Kibria, 2016).  
 
2.4.2 Bly 
Bly har ingen dokumenterad funktion för vare sig människa eller djur och är toxisk redan vid 
låga doser. Bly är en kumulativ giftig metall som påverkar olika system i kroppen och barn är 
känsligare för exponering. Bly i kroppen fördelas mellan hjärna, lever njurar och ben (WHO 
2018). Det lagras i ben och tänder där det ackumuleras över tid. Bly har ingen halt av 
exponering som anses säker (WHO 2018).  Generellt ett lågt upptag i tarmen, men vid brist 
på kalcium och järn ökar upptaget genom att blyjonerna liknar kalcium- och järnjonen 
(WHO 2018). Bly stör utvecklingen av barns hjärnor och ackumuleras i skelettet 
(Naturvårdsverket 2018, WHO 2018).  
 
Även i vattenmiljöer har bly negativa effekter. Effekter på vattenlevande organismer och fisk 
är muskulär samt neurologisk nedbrytning, tillväxthämmande, reproduktionsstörande och 
ökad dödlighet (Kibria, 2016). 
 
2.4.3 Zink 
Zink är en essentiell metall, ett näringsämne som behövs i små mängder för människor, 
växter och djur, men för höga halter kan vara toxiska och höga zinkhalter är skadlig för 
vattenlevande organismer. Zink ingår i flera enzymer och behövs bland annat för kroppens 
ämnesomsättning. Exponering av höga halter zink kan leda till buksmärtor, kräkningar och 
diarré. Långtidsexponering kan leda till störd anemi och andra blodstörande sjukdomar 
(Simon-Hettiche et al. 2001).  
 
För vattenlevande organismer är zink essentiell, för höga zinkhalter har dock en negativ 
påverkan på vattenlevande växter och djur. Främst genom hämmad tillväxt, 
reproduktionsstörningar och ökad dödlighet. Fisk kan genom hög zinkexponering, som 
ovannämnda metaller, få gälskador och påverkan på njurarna. Däggdjur som eventuellt 
skulle få i sig vattenlevande organismer exponerade för höga halter zink anses inte blir 
drabbad av någon form av sekundär förgiftning. Detta som följd av att zink är essentiell och 
det finns reglerbarhet för ämnet (Naturvårdsverket, 2008). 
 
2.4.4 Arsenik 
Arsenik är en halvmetall som i miljösammanhang ofta räknas in med tungmetaller vid 
analyser och riskbedömningar. Arsenik har ingen dokumenterad funktion för vare sig 
människa eller djur och är akut toxiskt. Den oorganiska arseniken är mer hälsovådlig än den 
organiska då dessa lättare elimineras från kroppen (WHO 2010). Symptom på akuta effekter 
av intag av oorganisk arsenik är kräkning, diarré och smärtor i buken som följs av 
domningar, stickningar, muskelkramp och i extrema fall död (WHO 2010). Vid långvarig 
exponering av arsenik uppstår hudförändringar som pigmentering och hårda fläckar. 
Exponering under lång tid kan även leda till påverkan på de perifera nerverna, så kallad 
perifer neuropati, tarm- och magproblem, diabetes, förstorad lever, sämre njurfunktioner, 
hjärt- och kärlsjukdomar (WHO 2010). Oorganisk arsenik är även dokumenterat cancerogen 
och har av Internationella byrån för cancerforskning klassificerat arsenik och dess föreningar 
som cancerframkallande för människor Grupp 1, vilket innebär ett starkt samband mellan 
arsenik och cancer (WHO 2010). 
 
Arseniks toxicitet påverkas av dess förekomstform. Effekter som noterats hos fiskar är upptag 
via gälarna, oxidativ stress, vävnads nekros och påverkan på enzymatiska försvaret. 
Förändringar vid hög exponering av arsenik leder även till cellulära förändringar i mjälte och 
njure. Reproduktionen kan påverkas då arsenik kan påverka embryons utveckling samt 
hämmar spermagenesen (Greani et al., 2017).  
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2.5 Planerade åtgärder 
På uppdrag från SGU har WSP tagit fram åtgärdsmetod för sanering av hela 
bangårdsområdet. Gällande myren är det aktuellt att täcka denna samt sätta en barriär på 
norra sidan för att minska tillrinningen av vatten till och genom myrområdet med 50 %. 
Detta för att minska mängden kontaminerat vatten som rinner ut i Gorrokbäcken och så 
småningom når Skellefteälven. När myren kommer att täckas kommer vatten att pressas ut 
vilket leder till högre flöde och kan leda till ökad transport av metaller från myren till 
Gorrokbäcken, detta ska förebyggas. Porvattnet är enligt gjorda undersökningar kraftigt 
förorenat och kan vara akut toxiskt för organismer. I syfte att förhindra spridning och 
minimera risker kommer porvattnet att samlas upp och renas.  
 
 
3 Material och metod 
 
3.1 Förutsättningar för metodval 
Myrvattnet innehåller höga halter järn i kombination med pH 4 och utifrån dessa parametrar 
rekommenderade Ksenia Novikova, processingenjör på Boliden AB att oxidera järnet från 
järn (II) till järn (III) i syfte att skapa förutsättningar för utfällning av järn med övriga 
metaller. pH höjs för att katjoner är kända för att fällas ut vid högre pH. Hur anjonen arsenik 
kommer att reagera får laborationsresultaten visa. Genom oxidation av järnet, fås ökad 
affinitet för vidare reaktion med katjoner. Metaller förekommer som katjoner och 
järnhydroxider förekommer som anjoner.  
 
3.1.1 Fentonsreagens 
Avancerade oxidationsprocesser [AOP] nyttjas inom sanering av förorenat vatten och 
Fentonreaktion är en av dessa. Fentonsreagens anses vara intressant eftersom det ger hög 
reningsgrad vid rumstemperatur samt för att det är relativt säkert och väteperoxid är lätt att 
hantera. Det finns dock ingen tydlig standardiserad metod. Olika försök har genomförts på 
en mängd olika föroreningar. Tillsats av väteperoxid till förorenat vatten och dess effektivitet 
är en följd av oxidationen från järn (II) till järn (III) samt bildandet av hydroxylradikaler. 
Tidigare gjorda försök visar på en hög effektivitet på metallrening, ibland som en positiv 
bieffekt vid behandling av andra föroreningar och vid slamavvattning (Benatti et al. 2006). 
Hur effektiv den här metoden är beror på olika faktorer som pH, temperatur, 
järnkoncentrationen och uppehållstid. 
 
3.1.2. Fentonreaktion 

(Eq 1) Fe²+ + H2O2  Fe³+ + OH- + HO 
Fentonreaktion är en oxidationsprocess och grundar sig på reaktiva oxiderande fria radikaler, 
specifikt hydroxylradikaler (Heredia et al. 2001, Benattis och Tavares 2012). När väteperoxid 
tillsätts i järnrikt vatten med lågt pH produceras järn(III) och hydroxylradikaler (Garrido-
Ramirez et al. 2010). Järnet fungerar som katalysator och används för att oxidera 
föroreningar. Fentonreaktion kan även användas för att destruera organiska föreningar 
(Benatti och Tavares 2012). Fentonreaktion nyttjas ofta till behandling av olika typer av 
avlopps- och övrigt kontaminerat vatten, bland annat lakvatten från gruvor (Mahiroglu et al. 
2009).  
 
Järn(II) oxideras till järn(III) och bildar en hydroxidradikal och en hydroxid jon. Järn(III) 
reduceras sedan tillbaka till järn(II) av en annan väteperoxid molekyl och bildar en 
hydroperoxylradikal och en proton. Nettoeffekten är en disproportionering av väteperoxid för 
att skapa två olika specieringar av syreradikaler (H+ + OH-) med vatten som biprodukt. 
 

(Eq 2) Fe2+ + H2O2  Fe3+ + HO• + HO- 

(Eq 3) Fe3+ + H202  Fe2+ + HOO•+ H+ 
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De fria radikalerna som genereras i processen engageras vidare i sekundära processer. Som 
oxidation av organiska föreningar (Benatti och Tavares 2012). 
 
3.2 Provtagning i fält 
En grop grävdes i myren på ca 0,5-0,6 meter och vatten fick rinna till. Vatten samlades in i 
hink och hälldes över i 15L dunk. Detta upprepades till två stycken 15L dunkar var fyllda med 
vatten (se bilaga 2 för bilder). Myrvattnet som samlades in användes till laborationen 
beskriven nedan.  
 
3.3 Laboration 
Två parallella försöksserier utfördes, en serie där pH-höjning samt Fentonsreagens användes 
och en serie med enbart pH-höjning.  
Kemikalier: 1M Natriumhydroxid (NaOH), 30 % Väteperoxid (H2O2) 
Utrustning: E-kolvar i glas 500 ml, pipetter, pileausbollar, pH-meter, magnetplatta med 
loppa, destillerat vatten, glasbägare. 
Skyddsutrustning: Labbrock, glasögon och syrabeständiga handskar. 
Flaskor för analys: 150 ml plastflaskor. 
Genomförande: Dunk med porvatten skakades ordentligt och 500ml porvatten hälldes 
upp i E-kolv. Varje E-kolv numrerades efter försöksnummer (1,2,3,4,5 osv.) 
Mätning av temperatur och pH. 
40ml H2O2 tillsättes till E-kolven med myrvattnet och rördes om med hjälp av magnetloppa. 
Porvattnet och väteperoxiden fick sedan stå mellan 30 minuter - 95 minuter innan pH-
höjning. 
NaOH tillsattes till önskat pH (mellan 6-9) var uppnått. 
Blandningen fick sedan stå 60 minuter innan klarfas togs upp och fördes över till 150 ml 
plastflaskor för analys. Försök nr 17, 18 och 19 skickades 2*150ml för analys. Försök 7, 8, 9 
genomfördes ytterligare en gång med längre uppehållstid. 
Försök 4-12 och uttag av nollprov 0-1 gjordes en dag efter provtagning. Försök 12-16 och 
uttag av nollprov 0-2 gjordes fem dagar efter provtagning.  
Försök gjordes även enbart med tillsats av natriumhydroxid till pH mellan 6-9 var uppnått. 
Se bilaga 2 för bilder. Samtliga kemiska analyser utfördes av SYNLAB med ICP-MS 
(Inductively coupled plasma mass spectrometry) enligt intern SYNLAB metod baserat på SS-
EN ISO 17294-2:206. 
 
3.4 Litteratur  
Litteratur har hämtats via databaserna Web of science och PubMed via Umeå 
universitetsbibliotek. Gällande vattenreningstekniker och standardiserade metoder i Sverige 
idag har litteratur hämtats från branschorganisationer, entreprenörer, myndigheter och 
intresseorganisationerna Renare mark samt åtgärdsportalen.  
 
Sökord: wastewater, treatment, fenton reaction, sanering, länsvatten, metallförorenat 
 
 
4 Resultat 
 
4.1 Standardmetoder för sanering av länsvatten 
Nedanstående kapitel är en sammanställning av utförd litteraturstudie över tillgängliga 
reningsmetoder för länsvatten. Vald litteratur har utgått från förutsättningar vid Slagnäs 
bangård, d.v.s. metallförorenat länsvatten. 
 
4.1.1 Sedimentering 
Sedimentering innebär att vattnet hålls stillastående för att tyngre partiklar ska sjunka till 
botten via gravitation (Magnusson och Norin 2013). Det finns två huvudtyper av 
sedimentationstekniker. Den vanligaste formen av sedimentering innebär att föroreningen är 
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i suspension (Åtgärdsportalen a) och partiklarna har ingen direkt inverkan på varandra. När 
vattnet hålls stillastående sjunker dessa till botten med en linjär hastighet (Magnusson och 
Norin 2013). Sedimentering är ofta en del av reningssteg före och efter t.ex. kemiska metoder 
eller filtrering. Den andra varianten avser lösta föroreningar och för att dessa ska övergå i 
partikelfas tillsätts kemikalier och kan därmed mer ses som en kemisk metod 
(Åtgärdsportalen a).  
 
4.1.2 Kemiska metoder 
Kemiska metoder används främst för lösta metaller när partiklarna är för små för 
sedimentering samt för bakterier, virus, humus och organiska föreningar (Magnusson och 
Norin, 2013). Vanligaste metoderna är tillsats av fällnings- eller flockningsmedel. Tillsats av 
fällningsmedel, vilka ofta utgörs av järn- eller aluminiumsalter, sker när partiklarna har en 
negativ laddning vid ytan och stöter bort varandra (Magnusson och Norin, 2013). De positiva 
jonerna i saltet neutraliserar de negativa ytorna hos partiklarna och de kan därmed slås ihop. 
Fällning måste ske inom ett specifikt pH-intervall och med korrekt dos. 
 
Syfte med flockning är att kunna avskilja partiklar från fällning, skapa större partiklar som 
sedimenterar alternativt flockar på ytan. Flockning sker i regel med hjälp av en polymer med 
hög molekylvikt för att binda ihop partiklarna till flockar. Beroende på vilken laddning 
partiklarna har finns olika typer av polymer att tillgå (Magnusson och Norin 2013). 
 
4.1.3 Filtrering 
Vid rening med filter leds vatten genom ett filter där partiklar fastnar via olika mekanismer. 
Lösta föroreningar, kolloidbundna föroreningar samt partiklar kan bindas eller fördröjas när 
vattnet leds genom en filtermatris (Åtgärdsportalen b). Ett filter är oftast uppbyggt med en 
grovkornig matris och en sorbent, ibland även ett förfilter som har i uppgift att separera 
partiklar (Helldén och Juvonen 2006). Matrisen fungerar som filtrets stomme och 
upprätthåller stabilitet och permeabilitet medan sorbenten är den aktiva substansen som 
utgör grunden för sorptionsmekanismerna. Några exempel på sorbenter är aktiverat 
kol/granulat, bentonit, kalciumkarbonat, kalciumhydroxid, höghumifierad torv och 
rostjord/järn (Helldén och Juvonen 2006). Olika filteranläggningar nyttjar olika 
mekanismer, ibland i kombination med varandra, för att separera föroreningarna från 
vattnet. De mekanismer som nyttjas vid filtrering är elektrostatisk interaktion, 
intermolekylära krafter, kemisk substitution eller fördröjningsmekanismer (Helldén och 
Juvonen 2006, Åtgärdsportalen b). 
 
Elektrostatisk interaktion kallas även jonbytarprocess och innebär att positiva joner binds till 
negativa joner alternativt tvärtom. För att jonbytesprocess skulle fungera optimalt krävs det 
att metallerna är lösta i vatten och lågt pH i vattnet. Jonbytesprocess kräver ofta 
försedimentering, detta för att skydda jonbytarna som är känsliga för smuts. Kommer smuts 
in sänks effektiviteten och filtret kan sättas igen. Det är viktigt att tänka på vilken 
jonbytesmassa man väljer att använda. Olika jonbytesmassor har olika egenskaper och 
binder till olika laddningar.  
 
Kemisk substitution innebär att atomer ersätter varandra. Till exempel när kalciumkarbonat 
nyttjas som sorbent och bly ersätter kalcium och bildar bly-karbonat (Åtgärdsportalen b). 
Intermolekylära krafter är krafter som förekommer mellan nästan alla molekyler och som 
binder vissa ämnen till kolloider i en vätska, t.ex. van der Waals krafter (Helldén och 
Juvonen 2006). Fördröjningsmekanismer är ett samlingsnamn för den uppbromsning som 
sker då det förorenade vattnet tvingas genom filtrets porsystem. I flera av filterteknikerna så 
ackumuleras föroreningar som är lösta i vattnet eller kolloidbundna till dess att filtret är 
mättat och filtret måste bytas ut eller regenereras. Filter som fungerar via omvänd osmos och 
nanofilter kan nyttjas under längre tid utan regenerering då föroreningarna spolas bort med 
ett separat spolvatten (Åtgärdsportalen b). 
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4.1.4 Standardiserade metoder och åtgärdsförslag 
Vid eventuellt nyttjande av jonbytesprocess som länsvattenrening för myrvattnet måste 
hänsyn tas till den stora mängden DOC. Mängden DOC kommer skapa igensättningar samt 
att DOC inte fångas upp med vanliga partikelfilter. Dettas kan istället tas med en jonbytare 
för anjoner. Jonmassan för anjoner är laddad med klorid och regenereras med salttabletter 
(Vilhelmsson, 2018). Med hänsyn till DOC-halten i myrvattnet skulle rening med 
jonbytarmassa rekommenderas enligt följande för myrvatten vid Slagnäs bangård: 
1. Grovfiltrering med sedimentering (Filtrering kan ske i två steg, 1 – grovfiltrering, 2 – 

filtrering med ökad täthet) 
2. Anjonbytare för DOC 
3. Katjonbytare för tungmetaller (Jonbytesmassa kan kombineras med tryckfilter) 
Jonbytesmassan kommer att kräva regenerering eller utbyte. Vi regenerering används 
saltsyra vilket leder till uppkomst av avloppsvatten som kommer kräva ytterligare hantering. 
Det andra alternativet är att helt enkelt byta ut massan när den är full och skicka på 
destruktion. Det aktuella området har höga halter av föroreningar vilket innebär att 
regenerering eller utbyte måste ske regelbundet. För att säkerställa jonbytesprocessens 
effektivitet kan man regelbundet genomföra provtagningar vattnet. 
 
Som kemisk metod skulle tillsats av PAX, flytande lösning av aluminiumklorid, kunna 
kombineras med sedimentation och ett slutpoleringssteg med filtermedia. I det här fallet 
skulle PAX och natriumhydroxid tillsättas som första steg, PAX som fällningsmedel och 
natriumhydroxid som pH-justerande. Detta bör följas upp med en sedimentationsbassäng 
som är rektangulärt utformad och anpassad efter beräknat flöde. Avslutningsvis bör vara ett 
filterreningssteg alternativt ett sorptionsmaterial. Denna metodkombination är en 
standardlösning (Magnusson och Norin, 2013).  
 
Vid samtal med Jakob Sjöberg på Swedish hydrosolutions tyckte han att detta var den bästa 
åtgärden. Sjöberg rekommenderade en produkt som han har varit med och utvecklat som 
slutpoleringssteg – Biomedia (Sjöberg 2018). Biomedia är en miljövänlig filterteknik som 
passivt renar ut lösta föroreningar. Det ska även vara lätthanterligt och fungerar länge utan 
tidskrävande filterbyten. Biomediafiltret renar effektivt tungmetaller och även organiska 
föroreningar. Det produceras från träsly som upphettas (Sjöberg 2018). 
Upphettningsprocessen leder till att biomedia får en stor yta. Närmast jämförelse kan dras 
till aktivt kol, Biomedia har dock annan ytkemi. Den specifika ytan hos Biomedia ger hög 
sorptions- och bindningsförmåga. I referensprojekt har en reningsnivå på 99,9 % uppnåtts. 
Kapaciteten ligger på 150-200 liter per minut. Underhållsmässigt krävs inget utbyte av själva 
filtermodulen men kräver att partiklar som fastnar borstas eller spolas av (Sjöberg 2018).  
 
4.1.5 Utveckling inom länsvattenrening  
PAX är idag ett flytande fällningsmedel och kräver mycket logistik. Swedish hydrosolutions 
håller på med experiment och utveckling av torrPAX, detta för att underlätta hanteringen vid 
saneringar samt minska kostnaderna (Sjöberg, 2018). Kitosan är ett flockningsmedel som 
utvinns ur skaldjurs skal och är en teknik som utvecklats i USA. Namnet kommer från kitin, 
stärkelsen som utvinns. Flockningsmedlet har i USA blivit klassat som ”Best Management 
Practice” för vattenbehandling. Kitosan som flockningsmedel börjar sprida sig även i Sverige 
och även flockningsmedlet har Swedish hydrosolutions optimerat och sökt patent för 
(Sjöberg 2018). Kitosan kommer inte åt lösta metaller bara partikelbundna. Fördel med 
kitosan är att ingen pH-justering krävs och därför är det optimalt vid anläggningsprojekt som 
kräver länsvattenrening (Sjöberg 2018). Fytosanering är inte en direkt 
länsvattenreningsteknik men kan tillämpas i vissa fall. Tekniken med växter som 
reningsmetod har utvecklats under senare tid om än försök och tillämpning gjorts sedan 
1980-talet. Fytosanering är en växtbaserad saneringsmetod där växter används för att 
extrahera, bryta ned eller binda föroreningar i jord, grundvatten och ytvatten. Fytosanering 
kan tillämpas vid förorening av metaller, klorerade lösningsmedel, pesticider och lättflyktiga 
petroleumföroreningar (Åtgärdsportalen c). Vanligaste reningsprocesserna är extraktion och 
stabilisering varav fytoextraktion är den aktuella processen för metaller. Fytoextraktion 
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innebär helt enkelt att föroreningen extraheras ut det aktuella mediet via växtens rotsystem 
och transporteras till växtdelar ovanjord där den antingen ackumuleras eller bryts ned i 
biomassan (Åtgärdsportalen c). Exempel på växter som används vid metallföroreningar är 
senapssorter och baljväxter (Åtgärdsportalen c). Varför jag väljer att ta med fytosanering är 
för att det kan vara en tillämpbar metod för liknande områden som myren vid Slagnäs 
bangård då den ska täckas och besås. På så vis kan man nyttja tekniken som ett komplement 
till övriga metoder. Det som bör tas i beaktning är att det bör vara växter som klarar av 
klimatet i området. 
 
Försök har utförts med snömaskin med mål att effektivisera saneringsmetoder i kallare 
områden (Kenyon 2011). Via frysning nyttjas vattnets kemiska egenskaper som förändras 
beroende på typ av förorening. Beroende på koncentration och förorening förändras vattnets 
fryspunkt. Höga koncentrationer innebär att vattnet fryser vid lägre temperaturer, det 
försöker nyttjas för b.la separation av metaller. Snömaskin har använts för att omvandla 
förorenat vatten till snö och några av det förorenade vattnets beståndsdelar avvisas av 
snöflingornas kristallina struktur och några inkorporeras, snön fungerar som ett poröst 
media (Kenyon 2011). När snön tinar minskar lösliga beståndsdelar i snön och smältvattnet. 
Föroreningarna ansamlas i botten av snön och är mobila så länge temperaturen är under 
fryspunkten. Det här försöket har visat att infiltration till jord kan upprätthållas även under 
vinterperioder (Kenyon 2011). 
 
4.2 Laborationsresultat 
 
4.2.1 Försöksuppställning 
Laborationsförsök utfördes enligt metod beskrivet i kapitel 3.3. Totalt 19 försök utfördes 
varav försök 1–3 kasserades till följd av feldosering. Två nollprov togs ut vid respektive 
laborationstillfälle och namngavs 0–1 (2018-05-31) respektive 0–2 (2018-06-04). Försök 
utfördes med och utan tillsats av väteperoxid vid olika pH vilket justerades med 
natriumhydroxid, för försöksuppställning se tabell 2. 
 
Tabell 2. Sammanställning av laborationsförsök inklusive nollprov, tillsats av väteperoxid och natriumhydroxid 
samt uppehållstid. Blåmarkerade celler representerar försök med enbart pH-justering.  

Försök pH-
innan Temp H2O2 NaOH 

ml pH-efter Tid 

0-1 4,2  Nollprov utan tillsatser 
0-2 4,2  Nollprov utan tillsatser 

4 4,2 16 X 1,3 8,0 30+30 
5 4,2 16 X 0,9 7,2 30+60 
6 4,3 16,5 X 1,4 8,1 64+60 
7 4,2 17 X 1,3 8,0 30+60 
8 4,2 17 X 0,7 7,0 30+60 
9 4 17 X 0,7 6,2 30+60 

10 4,2 17 X 0,6 6,2 35+60 
11 4,3 17 X 5,1 8,6 34+60 
12 4,3 17 X 3 8,7 65+60 
13 4,1 18   0,5 7,1 60 
14 4,1 18   0,3 6,4 60 
15 4,2 18   1,1 8,9 60 
16 4,2 18   0,9 8,1 60 
17 4,4 11 X 4,5 8,5 50+60 
18 4,4 11 X 4 9,0 72+60 
19 4,4 11 X 1,7 7,0 95+60 
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4.2.2 Laborationsresultat 
Kompletta analysrapporter erhölls för försök 7, 13, 14, 15, 16 och 17. Resultat redovisas i 
tabell 4. Försök 13, 14, 15 och 16 representerar prover med tillsats av enbart natriumhydroxid 
och försök 7 och 17 representerar försök med väteperoxid och natriumhydroxid, se tabell 2. 
I jämförelse med 0–1 har samtliga halter minskat i laborationsförsöken utom i nummer 17 
där en ökning skett. Försök i jämförelse med 0–2 visar på en ökning av As och minskning av 
övriga metaller, se tabell 3 och tabell och tabell 4. 
 
Tabell 3. Sammanställning av erhållna analysresultat från SYNLAB analytics och services Sweden AB. Halter för 
respektive metall anges i µg/l. Två nollprov skickades in och har namngivits 0-1 respektive 0-2. Försöks 7, 13, 14, 
15, 16 och 17 är de försök med kompletta resultat. Blå markerade celler, d.v.s. försök 13, 14, 15 och 16 
representerar försök med pH-korrigering utan tillsatts av H2O2. 

Försök pH  Datum  As Pb Cu Zn 

0-1 4,2 2018-05-31 1600 18 000 23 000 4500 
0-2 4,2 2018-06-04 530 3200 4000 1300 

7 8 2018-05-31 320 1400 2100 860 
13 7,1 2018-05-31 620 1500 710 690 
14 6,4 2018-06-04 570 1100 460 760 
15 8,9 2018-06-04 730 1900 1300 570 
16 8,1 2018-06-04 950 2300 1900 850 
17 8,5 2018-06-04 1400 10 000 16 000 2900 

 
Resultat från analyser med tillsats av väteperoxid och natriumhydroxid erhölls från två 
försök. Resultaten visar på minskning av metallhalter i försök 7 och ökning av halter i försök 
17. Jämförelse av erhållna resultat med nollprov redovisas i figur 1 för nollprov och försök 
genomfört 2018-05-31 och i figur 2 för försök och nollprov genomfört 2018-06-04. 
 

 
Figur 1. Diagram över resultat från försök nr 7 med tillsats av väteperoxid (Fentonreagens) och natriumhydroxid 
(pH-justering) i jämförelse med 0-1, nollprov uttaget samma dag som försök genomfördes. Prov nr 7 (2018-05-31) 
har justerats till pH 8. 
 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

As Pb Cu Zn

ha
lt 

µg
/L

0-1

7(H2O2)



 

11 
 

 
Figur 2. Diagram över resultat från försök nr 17 med tillsats av väteperoxid (Fentonreagens) och natriumhydroxid 
(pH-justering) i jämförelse med 0-2, nollprov uttaget samma dag som försök genomfördes (2018-06-04). Prov nr 
17 har justerats till pH 8,5. 
 
 
Försök 13, 14, 15 och 16 representerar prover med enbart tillsats av natriumhydroxid för 
justering av pH, se tabell 3. Försök 13-16 representerar pH 6,4 till 8,9. Variation i halter 
jämfört med nollprov redovisas i figur 2.  
 

 
Figur 3. Diagram över resultat försök nr 14 (2018-06-04), 15 (2018-06-04), 16 (2018-06-04) med tillsats av 
enbart natriumhydroxid i jämförelse med 0–2, nollprov uttaget samma dag som försök utfördes. Nr 14 har 
korrigerat pH 6,4, nr 15 pH 8,9 och nr 16 pH 8,1. 
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Figur 4. Diagram över resultat försök nr 13 (2018-05-31) med tillsats av enbart natriumhydroxid i jämförelse med 
0–1, nollprov uttaget samma dag som försök utfördes. Nr 13 har korrigerat pH 7,1. 
 
 
Resultat från försök med enbart tillsats av natriumhydroxid visar en variation från ökning av 
As med 38 % till minskning av Cu med 97 %. Vid pH 6,4 och 7,1 har halterna av Pb, Cu och 
Zn minskat mest, As visar på en 8 % ökning vid pH 6,4. Försök med tillsats av 
natriumhydroxid samt väteperoxid, 7 och 17 visar på mycket varierande resultat. I försök 7 
har halterna minskat med 80-92 % och i försök 17 har en ökning med 123 % till 300 % skett. 
Procentuell skillnad i halter mellan utförda försök och nollprov uttaget samma dag redovisas 
i tabell 4.    
 
Tabell 4. Resultat från försök i jämförelse med nollprov uttaget samma dag som genomförd laboration. Skillnaden 
redovisas i procent. 
Försök pH  As Pb Cu Zn 
0-2 4,2  530 3200 4000 1300 
14 NaOH 6,4  570 1100 460 760 

    Skillnad 8% -66% -89% -42% 
0-1 4,2  1600 18 000 23 000 4500 
13(NaOH) 7,1  620 1500 710 690 
    Skillnad -61% -92% -97% -85% 
0-2 4,2  530 3200 4000 1300 
16(NaOH) 8,1  950 2300 1900 850 
    Skillnad 79% -28% -53% -35% 
0-2 4,2  530 3200 4000 1300 
15(NaOH) 8,9  730 1900 1300 570 
    Skillnad 38% -41% -68% -56% 
0-1 4,2  1600 18 000 23 000 4500 

7(H202) 8  320 1400 2100 860 
    Skillnad -80% -92% -91% -81% 
0-2 4,2  530 3200 4000 1300 
17(H2O2) 8,5  1400 10 000 16 000 2900 
    Skillnad 164% 213% 300% 123% 
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5 Diskussion 
 
I kapitel 5 kommer resultat av laborationsförsök, osäkerheter, fentonsreagens, 
standardiserade metoder och utveckling inom länsvattenrening diskuteras. 
 
5.1 Resultat laborationsförsök med pH-justering 
Utifrån resultat som erhölls (se tabell 4 alternativt bilaga 1) visar att halterna minskas av Pb, 
Cu och Zn med 42-97 % i försök med enbart pH-justering. As är mest varierande i resultaten 
och dessa resultat är svårast att tolka. Att metallerna reagerar olika vid olika pH är väntat. As 
variation från övriga metaller beror delvis på att arsenik förekommer som anjon och övriga 
metaller som katjoner, vilket innebär att metallerna har ett omvänt pH-förhållande. 
 
Cu, Pb och Zn har störst procentuell minskning vid justerat pH 7, utan tillsats av väteperoxid. 
Måttlig justering av pH till 6 och 7 verkar ge bäst effekt utifrån erhållna resultat. Att 
resultaten minskar vid högre pH kan möjligen förklaras genom att när pH ökar till ca 8 så går 
partikulärt organiskt kol i vattnet om till löst organiskt kol. Då t.ex. koppar som är 
komplexbundet till organiskt kol stannar i lösning istället för att fällas ut. Även närvaron av 
DOC som b.la består av humusämnen och andra kolföreningar. Lösta humusämnen består i 
sin tur av humussyror, karboxyl- och hydroxidgrupper som kan binda metaller. Organiskt 
material styr till viss del lösligheten av vissa metaller, främst katjoner genom att bilda 
komplex. Högt pH bidrar till en ökad negativ laddning hos det organiska materialet och vid 
högt pH kan fler metalljoner komplexbindas. DOC kan bilda komplex med b.la koppar, bly, 
krom och zink. Tidigare studier har visat att höga halter DOC ökade den totala lösligheten av 
tungmetaller genom bildandet av komplex. 
 
Detta är troligtvis förklaringen till att bästa resultatet erhålls vid moderat pH-höjning, vid 
högre pH binder metalljonerna till olika humusämnen i vattnet. Närvaron av DOC påverkar 
metallernas egenskaper olika vid olika pH. Om erhållna resultat stämmer är detta positivt då 
entreprenör vid tillämpning av åtgärd vill ha en måttlig pH-höjning. Då detta ger ett enklare 
åtgärdsförfarande. 
 
5.2 Resultat laborationsförsök med Fentonsreagens 
Av de två erhållna resultaten för försök med Fentonreagens i kombination med 
natriumhydroxid visar försök 7 också på positivt resultat då samtliga metaller minskar med 
80-92%. I försök 17 har dock samtliga halter ökat markant. Att metallerna ökar i detta prov 
kan bero på oxidationen av det organiska materialet som sker vid tillsats av väteperoxid vilket 
kan leda till att samtliga metaller går i lösning. 
 
Fler kompletta analysrapporter för försök med Fentonreagens hade varit optimalt. De två 
resultaten är otroligt varierande och även om det ena indikerar positiva resultat är det svårt 
att säga om det beror på slumpen eller faktiskt är ett trovärdigt resultat. Förhoppningen med 
tillsats av väteperoxid för Fentonreagens var att det oxiderade järnets ytor skulle adsorbera 
metalljoner vilka skulle fällas ut som ferrihydrit. 
 
5.3 Osäkerheter och metodiska aspekter 
Sex analysrapporter levererades från SYNLAB varav kompletta analyser erhölls för 
nollprover, två försök med väteperoxid och natriumhydroxid samt fyra prover med enbart 
tillsatts av natriumhydroxid. Uteblivna resultat är främst försök med tillsats av väteperoxid, 
från SYNLAB uppgavs att metallanalys ej kan utföras på vattenprover där pH-höjning utförts, 
för att proverna behöver vara surgjorda. Detta skulle innebära utspädning av proverna vilket 
kan ge missvisande resultat och hög mätosäkerhet. Uteblivna resultat är främst försök med 
tillsats av väteperoxid, på grund av att reaktionen hade fortgått. Vilket jag anser är en 
rimligare förklaring. Detta till följd av kraftig Fentonreaktion i kombination med det 
organiska materialet, vid oxidation av organiskt material bildas koldioxid och proverna blir 
för reaktiva. 
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Försöksuppställningar av Fentonreaktion varierar och ingen standarduppställning finns. Den 
försöksuppställning som valdes i detta examensarbete har hämtats i samråd med Ksenia 
Novikova, Boliden AB samt Ola Andersson, WSP. För maximal effekt bör pH ligga i 
intervallet 3-5 och optimum anses vara pH 4 (Gogate och Pandit, 2004).  Studien utförd av 
Benatti och Tavares visade även att väteperoxid bör tillsättas i omgångar för att kontrollera 
reaktionen. Proverna fick sedan stå i fyra timmar innan pH-additativ tillsattes och därefter 
fick proverna stå 15 timmar innan analyser av klarfasen utfördes. När natriumhydroxid 
tillsattes i lösningen så snart efter tillsats av väteperoxid kan det ha hindrat effekten av själva 
oxidationsprocessen. Om ett liknande försök skulle göras igen bör tillsats av väteperoxid ske 
med tidsintervall och en avsevärt längre uppehållstid för proverna i varje steg. För att 
säkerställa att kompletta analyser skulle kunna utföras skulle laboratoriet rådfrågas innan 
utförande. En nackdel med Fentonreaktion är det produceras stora mängder slam som 
behöver omhändertas vilket potentiellt skulle kunna komplicera åtgärdsförfarandet på plats. 
 
Nollprovernas variation kan delvis förklaras genom att uttag skedde med fyra dagars 
mellanrum 0–1(2018-05-31) och 0–2(2018-06-04). Mängden organiskt material kan även 
skilja sig mellan de två nollproverna trots omskakning av dunk innan uttag. Skillnaden i 
halterna mellan nollproverna i kombination med analysresultatet för försök 17, där samtliga 
halter ökat markant väcker en misstanke om att försök 17 kan ha blandats ihop med 0–2.  
Eventuell blandning av prover kan ha skett vid uttag av klarfas för analys eller hos 
analyslaboratoriet 
 
Att spara vatten över tid förändrar parametrar som är avgörande för metallernas egenskaper. 
Redoxförhållanden påverkar hur mycket metaller som adsorberas och hur mycket som 
desorberas. En stor del tungmetaller adsorberas till järnoxider och faller ut vid reducerande 
förhållanden, järnhalten i vatten också en viktig parameter (Berggren Kleja et al. 2006). 
Redoxförhållanden förändras till exempel när ett grundvatten som transporterats under 
mark tillslut strömmar ut i ytvatten och syresätts. Redoxförhållanden är även avgörande för 
typ av förekomstform och är därmed avgörande för tillgängligheten samt spridning hos 
metallerna (Berggren Kleja et al. 2006). 
 
Laddningen hos metallerna är även pH-beroende och vid olika pH varierar dragningskraften 
mellan ytan hos partiklarna/oxiderna och metalljoner. För anjoner är adsorptionen 
effektivare vid lågt pH och gällande katjoner är adsorptionsförmågan större vid högre pH. 
Katjoner binds till humusämnen även vid lägre pH och är en viktig metallfälla (Berggren 
Kleja et al. 2006). Högre pH-värden ökar lösligheten hos humusämnen och det leder till att 
metallerna följer med. Förekomstform och pH-förhållanden påverkar metallers 
bindningskapacitet, löslighet och tillgänglighet (Berggren Kleja et al. 2006).  Även organiskt 
material är en viktig aspekt vid metallföroreningar i vatten. DOC har en stark påverkan på 
adsoprtionen av metaller (Berggren Kleja et al. 2006). Hög halt DOC ger större andel av 
komplexbundna metaller till det lösta organiska materialet. Ovannämnda parametrar är 
avgörande för metaller och därmed avgörande för hur saneringslösningar ska optimeras. 
 
5.4 Slutsats 
Länsvattenrening är återkommande i många anläggnings- och saneringsprojekt idag. Det 
finns otroligt mycket kompetens och erfarenhet inom området. Laborationen gav inte någon 
information om Fentonsreagens men området med AOP håller på att utvecklas och på sikt 
finns nog ett utvecklat och mer standardiserat tillvägagångssätt. pH-höjning indikerar goda 
resultat vid måttlig pH-justering vilket är önskvärt då vatten som ska släppas ut till recipient 
bör vara neutralt och förenklar åtgärdslösningarna. Om det här försöket skulle göras om 
skulle som sagt laborationen genomförts annorlunda. Även andra försök genom enkel 
filtrering för att få en klarhet av hur mycket av metallerna som är kolloid- och partikelbundna 
i förhållande till lösta skulle utföras. 
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Slagnäs bangård ligger avsides, i Norrbottens inland, i kombination med vattnets egenskaper 
som hög halt DOC och lågt pH. Vid installation och val av saneringsmetod måste hänsyns tas 
till områdets och vattnets egenskaper, specifikt DOC halten vid filtrering. Halten DOC i 
kombination med pH-höjning kommer troligtvis att leda till komplexbindning mellan 
metaller och det organiska materialet, detta måste tas i hänsyn vid val av eventuellt 
filtermaterial. Vid nyttjande av mineraliska filter konkurrerar det organiska materialet med 
filterytan samt att mängden material kan täppa till och därmed kräva återkommande 
rening/regenerering.  
 
Nämnda metoder i kapitel 4 är alla aktuella men ej fristående då vattnets komplexitet kräver 
mycket. Att kombinera olika metoder är en vanlig företeelse vid sanering av länsvatten. När 
filteranläggningar upprättas med syfte att avskilja metaller i läns-, yt- eller grundvatten i 
närhet till ett förorenat markområde nyttjas ofta kemiska metoder, någon form av 
filterfunktion och sedimentering. Denna kombination av metoder är det som 
rekommenderas och mest troligt kommer att nyttjas vid åtgärdsfas. 
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

www.synlab.se

Uppdragsgivare

Information om prov och provtagning
Provtyp Recipientvatten
Projektnamn K3658040

Provtagningsdatum   2018-05-31      Temperatur vid ankomst   18 °C           
Temperatur vid provtagning   -      Ankomsttidpunkt   2018-06-04 - 15:30          
Provtagningsplats   0 före                     
Provtagare    -                     
Övriga uppgifter   -                     
Provmärkning   0 före                     

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As (1) 530 µg/l ± 53 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Barium, Ba (1) 120 µg/l ± 12 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb (1) 3200 µg/l ± 320 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd (1) 11 µg/l ± 1.1 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co (1) 12 µg/l ± 1.2 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu (1) 4000 µg/l ± 400 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom tot, Cr (1) 0.97 µg/l ± 0.097 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni (1) 9.0 µg/l ± 0.90 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Vanadin, V (1) 2.0 µg/l ± 0.20 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn (1) 1300 µg/l ± 130 µg/l

(1) Analys/undersökning utförd av SYNLAB Linköping                        
Mätosäkerhet beräknad med täckningsfaktor k=2. I intervall avser det högre talet halt nära rapportgräns. För mikrobiologiska analyser kan den fås på begäran

Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 24 timmar, vilket kan ha påverkat analysresultatet.

Umeå, 2018-06-20

Analysansvarig
Thomas Sundén

utfärdad av ackrediterat laboratorium
Kopia

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 3080, 903 03  Umeå    Tel: 090-71 16 60    Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

WSP Sverige AB
Ylva Persson
Box 502
 
901 10  UMEÅ
 
 
 
 

WSP Sverige AB
 
Box 502
 
901 10  UMEÅ
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

www.synlab.se

Uppdragsgivare

Information om prov och provtagning
Provtyp Recipientvatten

Provtagningsdatum   2018-05-31      Temperatur vid ankomst   18 °C           
Temperatur vid provtagning   -      Ankomsttidpunkt   2018-06-04 - 15:30          
Provtagningsplats   Länsvatten 0b                    
Provtagare    -                     
Övriga uppgifter   -                     
Provmärkning   länsvatten 0b                    

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Aluminium, Al (1) 15000 µg/l ± 1500 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As (1) 1600 µg/l ± 160 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Barium, Ba (1) 200 µg/l ± 20 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb (1) 18000 µg/l ± 1800 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd (1) 28 µg/l ± 2.8 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co (1) 18 µg/l ± 1.8 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu (1) 23000 µg/l ± 2300 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom tot, Cr (1) 4.7 µg/l ± 0.47 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni (1) 18 µg/l ± 1.8 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Vanadin, V (1) 17 µg/l ± 1.7 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn (1) 4500 µg/l ± 450 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Järn, Fe (1) 15000 µg/l ± 1500 µg/l

(1) Analys/undersökning utförd av SYNLAB Linköping                        
Mätosäkerhet beräknad med täckningsfaktor k=2. I intervall avser det högre talet halt nära rapportgräns. För mikrobiologiska analyser kan den fås på begäran

Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 24 timmar, vilket kan ha påverkat analysresultatet.

Umeå, 2018-06-20

Analysansvarig
Thomas Sundén

utfärdad av ackrediterat laboratorium
Kopia

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 3080, 903 03  Umeå    Tel: 090-71 16 60    Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

WSP Sverige AB
 
Box 502
 
901 10  UMEÅ
 
 
 
 

WSP Sverige AB
 
Box 502
 
901 10  UMEÅ
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

www.synlab.se

Uppdragsgivare

Information om prov och provtagning
Provtyp Recipientvatten
Projektnamn K3658040

Provtagningsdatum   2018-05-31      Temperatur vid ankomst   18 °C           
Temperatur vid provtagning   -      Ankomsttidpunkt   2018-06-04 - 15:30          
Provtagningsplats   7                     
Provtagare    -                     
Övriga uppgifter   -                     
Provmärkning   7                     

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As (1) 320 µg/l ± 32 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Barium, Ba (1) 62 µg/l ± 6.2 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb (1) 1400 µg/l ± 140 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd (1) 5.3 µg/l ± 0.53 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co (1) 9.2 µg/l ± 0.92 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu (1) 2100 µg/l ± 210 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom tot, Cr (1) 2.9 µg/l ± 0.29 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni (1) 6.3 µg/l ± 0.63 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Vanadin, V (1) 1.5 µg/l ± 0.15 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn (1) 860 µg/l ± 86 µg/l

(1) Analys/undersökning utförd av SYNLAB Linköping                        
Mätosäkerhet beräknad med täckningsfaktor k=2. I intervall avser det högre talet halt nära rapportgräns. För mikrobiologiska analyser kan den fås på begäran

Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 24 timmar, vilket kan ha påverkat analysresultatet.

Umeå, 2018-06-20

Analysansvarig
Frida Björklund

utfärdad av ackrediterat laboratorium
Kopia

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 3080, 903 03  Umeå    Tel: 090-71 16 60    Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

WSP Sverige AB
Ylva Persson
Box 502
 
901 10  UMEÅ
 
 
 
 

WSP Sverige AB
 
Box 502
 
901 10  UMEÅ
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

www.synlab.se

Uppdragsgivare

Information om prov och provtagning
Provtyp Recipientvatten
Projektnamn K3658040

Provtagningsdatum   2018-05-31      Temperatur vid ankomst   18 °C           
Temperatur vid provtagning   -      Ankomsttidpunkt   2018-06-04 - 15:30          
Provtagningsplats   13                     
Provtagare    -                     
Övriga uppgifter   -                     
Provmärkning   13                     

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As (1) 620 µg/l ± 62 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Barium, Ba (1) 62 µg/l ± 6.2 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb (1) 1500 µg/l ± 150 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd (1) 5.0 µg/l ± 0.50 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co (1) 6.2 µg/l ± 0.62 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu (1) 710 µg/l ± 71 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom tot, Cr (1) 0.63 µg/l ± 0.063 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni (1) 4.2 µg/l ± 0.42 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Vanadin, V (1) 1.1 µg/l ± 0.11 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn (1) 690 µg/l ± 69 µg/l

(1) Analys/undersökning utförd av SYNLAB Linköping                        
Mätosäkerhet beräknad med täckningsfaktor k=2. I intervall avser det högre talet halt nära rapportgräns. För mikrobiologiska analyser kan den fås på begäran

Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 24 timmar, vilket kan ha påverkat analysresultatet.

Umeå, 2018-06-20

Analysansvarig
Thomas Sundén

utfärdad av ackrediterat laboratorium
Kopia

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 3080, 903 03  Umeå    Tel: 090-71 16 60    Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

WSP Sverige AB
Ylva Persson
Box 502
 
901 10  UMEÅ
 
 
 
 

WSP Sverige AB
 
Box 502
 
901 10  UMEÅ
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

www.synlab.se

Uppdragsgivare

Information om prov och provtagning
Provtyp Recipientvatten
Projektnamn K3658040

Provtagningsdatum   2018-05-31      Temperatur vid ankomst   18 °C           
Temperatur vid provtagning   -      Ankomsttidpunkt   2018-06-04 - 15:30          
Provtagningsplats   14                     
Provtagare    -                     
Övriga uppgifter   -                     
Provmärkning   14                     

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As (1) 570 µg/l ± 57 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Barium, Ba (1) 77 µg/l ± 7.7 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb (1) 1100 µg/l ± 110 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd (1) 5.1 µg/l ± 0.51 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co (1) 7.5 µg/l ± 0.75 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu (1) 460 µg/l ± 46 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom tot, Cr (1) 0.42 µg/l ± 0.042 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni (1) 4.7 µg/l ± 0.47 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Vanadin, V (1) 0.46 µg/l ± 0.046 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn (1) 760 µg/l ± 76 µg/l

(1) Analys/undersökning utförd av SYNLAB Linköping                        
Mätosäkerhet beräknad med täckningsfaktor k=2. I intervall avser det högre talet halt nära rapportgräns. För mikrobiologiska analyser kan den fås på begäran

Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 24 timmar, vilket kan ha påverkat analysresultatet.

Umeå, 2018-06-20

Analysansvarig
Frida Björklund

utfärdad av ackrediterat laboratorium
Kopia

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 3080, 903 03  Umeå    Tel: 090-71 16 60    Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

www.synlab.se

Uppdragsgivare

Information om prov och provtagning
Provtyp Recipientvatten
Projektnamn K3658040

Provtagningsdatum   2018-05-31      Temperatur vid ankomst   18 °C           
Temperatur vid provtagning   -      Ankomsttidpunkt   2018-06-04 - 15:30          
Provtagningsplats   15                     
Provtagare    -                     
Övriga uppgifter   -                     
Provmärkning   15                     

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As (1) 730 µg/l ± 73 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Barium, Ba (1) 17 µg/l ± 1.7 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb (1) 1900 µg/l ± 190 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd (1) 4.2 µg/l ± 0.42 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co (1) 3.8 µg/l ± 0.38 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu (1) 1300 µg/l ± 130 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom tot, Cr (1) 1.4 µg/l ± 0.14 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni (1) 3.6 µg/l ± 0.36 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Vanadin, V (1) 4.0 µg/l ± 0.40 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn (1) 570 µg/l ± 57 µg/l

(1) Analys/undersökning utförd av SYNLAB Linköping                        
Mätosäkerhet beräknad med täckningsfaktor k=2. I intervall avser det högre talet halt nära rapportgräns. För mikrobiologiska analyser kan den fås på begäran

Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 24 timmar, vilket kan ha påverkat analysresultatet.

Umeå, 2018-06-20

Analysansvarig
Frida Björklund

utfärdad av ackrediterat laboratorium
Kopia

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 3080, 903 03  Umeå    Tel: 090-71 16 60    Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

WSP Sverige AB
Ylva Persson
Box 502
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

www.synlab.se

Uppdragsgivare

Information om prov och provtagning
Provtyp Recipientvatten
Projektnamn K3658040

Provtagningsdatum   2018-05-31      Temperatur vid ankomst   18 °C           
Temperatur vid provtagning   -      Ankomsttidpunkt   2018-06-04 - 15:30          
Provtagningsplats   16                     
Provtagare    -                     
Övriga uppgifter   -                     
Provmärkning   16                     

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As (1) 950 µg/l ± 95 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Barium, Ba (1) 25 µg/l ± 2.5 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb (1) 2300 µg/l ± 230 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd (1) 6.9 µg/l ± 0.69 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co (1) 5.3 µg/l ± 0.53 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu (1) 1900 µg/l ± 190 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom tot, Cr (1) 2.1 µg/l ± 0.21 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni (1) 5.1 µg/l ± 0.51 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Vanadin, V (1) 5.2 µg/l ± 0.52 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn (1) 850 µg/l ± 85 µg/l

(1) Analys/undersökning utförd av SYNLAB Linköping                        
Mätosäkerhet beräknad med täckningsfaktor k=2. I intervall avser det högre talet halt nära rapportgräns. För mikrobiologiska analyser kan den fås på begäran

Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 24 timmar, vilket kan ha påverkat analysresultatet.

Umeå, 2018-06-20

Analysansvarig
Thomas Sundén

utfärdad av ackrediterat laboratorium
Kopia

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 3080, 903 03  Umeå    Tel: 090-71 16 60    Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

WSP Sverige AB
Ylva Persson
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

www.synlab.se

Uppdragsgivare

Information om prov och provtagning
Provtyp Recipientvatten

Provtagningsdatum   2018-05-31      Temperatur vid ankomst   18 °C           
Temperatur vid provtagning   -      Ankomsttidpunkt   2018-06-04 - 15:30          
Provtagningsplats   17 länsvatten                    
Provtagare    -                     
Övriga uppgifter   -                     
Provmärkning   17 länsvatten                    

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Aluminium, Al (1) 10000 µg/l ± 1000 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As (1) 1400 µg/l ± 140 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Barium, Ba (1) 120 µg/l ± 12 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb (1) 10000 µg/l ± 1000 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd (1) 17 µg/l ± 1.7 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co (1) 17 µg/l ± 1.7 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu (1) 16000 µg/l ± 1600 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom tot, Cr (1) 37 µg/l ± 3.7 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni (1) 18 µg/l ± 1.8 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Vanadin, V (1) 15 µg/l ± 1.5 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn (1) 2900 µg/l ± 290 µg/l
                    SS-EN ISO 17294-2:2016 Järn, Fe (1) 14000 µg/l ± 1400 µg/l

(1) Analys/undersökning utförd av SYNLAB Linköping                        
Mätosäkerhet beräknad med täckningsfaktor k=2. I intervall avser det högre talet halt nära rapportgräns. För mikrobiologiska analyser kan den fås på begäran

Tiden mellan provtagning och ankomst till laboratoriet har överskridit 24 timmar, vilket kan ha påverkat analysresultatet.

Umeå, 2018-06-20

Analysansvarig
Thomas Sundén

utfärdad av ackrediterat laboratorium
Kopia

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 3080, 903 03  Umeå    Tel: 090-71 16 60    Fax: 090-71 16 69
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING
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Box 502
 
901 10  UMEÅ
 
 
 
 

WSP Sverige AB
 
Box 502
 
901 10  UMEÅ
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 – Bilder från fält och laboration (4 sidor) 
 

 
 
Vy över myren vid Slagnäs bangård. 
 

 
 
Del av myr mot järnvägen. 



 

 
 

 
 
Fältbild från när grop grävdes i myr för uppsamling av vatten till laborationsförsöken. 



 

 
 

 
 
E-kolvar med pågående Fentonreaktion. 
 



 

 
 

 
 
Bild på klarfas som ska skickas in på analys. Flaskan till vänster är svullen och visar på 
fortgående reaktion och flaskan till vänster representerar nollprov med ingen reaktion. 



 

 
 

Bilaga 3 – Områdesbild (1 sida) 

 

 
 
Flygfoto över Slagnäs bangård, myren är markerad med röd rektangel. 
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