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Using sedimentary records to investigate iron sand’s 
environmental impact in Inre-viken, Skellefteå 
 
 
Rickard Haldebo  
 
Abstract 
 
With rapidly urbanizing societies, waste management needs attention. In 2008, EUs Waste 
Framework Directive (WFD) set new concepts, like reducing usage of natural materials. Thus, the 
interest for alternative materials increased. In Skellefteå, since the 1970’s, iron sand has often 
substituted natural gravel in road construction. But, today stricter regulations might forbid iron 
sand for further use. The issue is whether leachate from iron sand causes heavy metal pollution or 
not. This thesis tried to provide more knowledge into iron sand’s environmental impact. In order 
to investigate this, a sediment sample (<53 cm deep) collected in Inre-viken, a lake 50m from a 
road with iron sand, were analyzed for Zn, Pb and Cu concentrations. Enrichment factor (EF), 
national benchmarks, and reference data were used to evaluate anthropogenic impact and age-
determine the sediment. The results showed: (1) Inre-viken has elevated heavy metal levels 
compared to pre-industrial levels, with highest Cu (133 mg/kg) and Zn(204 mg/kg) concentrations 
found in the surface layer. (2) Zn and Cu showed an increase between 41-0 cm depth (1970-2015), 
but only Cu reaches high concentrations, while Zn and Pb range between low to very low 
concentrations. (3) The metal enrichment is low compared to the reference lake. The findings show 
that there are elevated levels in Inre-viken compared to pre-industrial levels. However, identifying 
the main source of pollution is difficult, because many pollution sources exist in the area. To 
determine if iron sand is the culprit, further studies are necessary. 
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1 Inledning 
 
 
Med avfallsökningen i Europa har EU:s miljöpolitik länge understrukit vikten av återvändning i 
hållbarhetsarbetet (EU 2001). Detta fokus resulterade i EU:s avfallsdirektiv år 2008 som är ett 
försök att arbeta mot hållbara samhällen. Detta är ett direktiv som medlemsstaterna införde i sin 
egen lagstiftning 2011 (Naturvårdsverket 2014). Som en följd av de nya direktiven har Sveriges 
miljöpolitik fortsatt arbetet för en hållbar materialförsörjning eftersom användningen av 
naturgrus, Sveriges huvudsakliga vägmaterial, bör minimeras om dricksvattenbehovet ska tryggas 
(SGU 2015). Med detta i åtanke, har intresset för ersättningsmaterial ökat.  
 
Inom Skellefteå kommun har slaggprodukten järnsand använts som anläggningsmaterial i 
vägbyggnationer sedan 1970-talet. På grund av dess dränerande och värmeisolerande egenskaper 
(viktigt vid kalla klimat) har det varit ett mycket dugligt material i Skellefteås vägsystem under 
lång tid (Borell 2005). För att materialförsörjningen ska vara hållbar måste alla material 
undersökas ur ett miljöperspektiv. Järnsanden bör möjligtvis undersökas ännu djupare, eftersom 
järnsandens huvudkomponenter är olika silikater och metalloxider, och studier visar höga halter 
av tungmetallerna koppar, bly och zink (Andersson 2008). Det är väl känt att tungmetaller utgör 
ett globalt problem, eftersom de är både giftiga och kan ackumuleras i biota, vilket riskerar att 
skada ekosystem och dess organismer – även människan (Peng et al 2013). 
 
Trots uppenbara misstankar över järnsanden konstaterar flera studier sedan 1977 att järnsandens 
kemiska egenskaper gör den till ett utmärkt ersättningsmaterial. Gandahl (1977) undersökte 
grundvattnet i ett undersökningsområde i Skellefteå som byggdes med järnsand, och inga förhöjda 
metallhalter kunde konstateras. 23 år senare konstaterades att järnsanden är svårlakad, och som 
exempel hade endast 0.06 % av Zn-innehållet lakats ur järnvägens banvall (Andersson 2000). 
Andra studier har dragit ännu starkare slutsatser. Tossavaiens (2000) undersökning menar att 
järnsandens urlakning av tungmetaller inte orsakar en skadlig påverkan på omgivningen. 
Undersökningar indikerar att även om järnsanden har höga tungmetallhalter, måste järnsandens 
agerande i miljön också tas med i beräkningarna (Borell 2005). Trots undersökningarna är 
Naturvårdsverket inte lika positiva och deras nya kriterier (2007) för avfallsåtervinning hotar idag 
järnsandens fortsatta användning (Stripple 2008).  
 
Det finns misstankar om att tungmetaller urlakas ifrån vägarna med järnsand till omgivande 
vattenmiljöer. Inre-viken är en sjö som ligger i direkt anslutning till väg 372 i Ursviken, Skellefteå, 
som byggdes 1968. För att undersöka järnsandens historiska miljöpåverkan (s.k. miljöhistoriskt 
arkiv) har Inre-vikens sediment studerats i detta examensarbete. Med sedimentens hjälp går det 
att försöka fastställa vilka ämnen som släppts ut, vilka utsläppsvägar, utsläppstrender (Heim och 
Schwarzbauer 2013). Ju djupare ned i sedimenten desto längre tillbaka i tiden. Det är dock svårt 
att tolka resultaten eftersom både naturliga och mänskliga omständigheter försvårar bedömningen 
(Bydén 2003). 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Genom att analysera metaller med huvudinriktning mot Zn, Pb, och Cu i ett 53 cm långt 
sedimentprov ifrån Inre-viken och ge en teoretisk bakgrund till spridningsproblem och faktorer 
som påverkar Inre-viken, syftade examensarbetet att öka förståelsen för järnsandens eventuella 
urlakning ifrån vägar. Arbetet utförs på uppdrag av Tyréns AB och Skellefteå kommunen. Detta 
arbete är ett fördjupningsarbete inom Tyréns och Skellefteå kommuns projekt: "Bedömning av 
miljöpåverkan från markanläggningar byggda med järnsand i Skellefteå Kommun" 
 
Resultaten jämfördes mot riktvärden och referensvärden från området för att försöka svara på 
frågeställningarna: 
I)Är det förhöjda tungmetallhalter i Inre-vikens sediment?  
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II) Kan den eventuella förhöjningen av metaller härledas till läckage från den närliggande 
vägbankens innehåll av järnsand och därmed urskiljas från andra möjliga källor som närliggande 
Rönnskärsverken 

2 Bakgrund 
 

2.1 Områdesbeskrivning 
 
50 m från väg 372 ligger sjön Inre-viken (area 0,19 km2), ungefär 9 km öster om Skellefteå och  
9 km väster om kopparsmältverket Rönnskär i Skelleftehamn (VISS 2015). Sjön är en del av 
Skellefteälvens avrinningsområde, med storleken 11 731 km2, och tillflödet till Inre-viken sker ifrån 
tre bäckar i området (SMHI 2012). Området karaktäriseras av björk- och barrträd och åkermark. 
En järnväg ligger på ett mindre avstånd söder om sjön. Väg 372 förbi Inre-viken går genom ett 
område med låg bärighet och där det sannolikt förekommer sulfidjordar. Tidigare har vägen 
sjunkit ner och därför fyllts på med flera lager asfalt (Svensson 2015). Som figur 1 visar, rinner 
vattnet ut via diken och bäckar till sjön. 
 
Norra Västerbottens berggrund är känt för sitt sulfidmalmsbälte, Skellefteåbältet (Lindström et al. 
2000). Skelleftebältet är troligtvis ett av världens mineralrikaste områden. Berggrunden består av 
sura och magmatiska bergarter (Lax 2005). Förutom att morän är den typiska jordarten i 
Skellefteå kommun så är kuststräckorna längs Bottenviken förknippat med sulfidjordar (Roos och 
Åström 2006). Med tanke på Skellefteåområdets geokemi är det troligt att lokala bakgrundshalter 
överstiger nationella bakgrundshalter för metaller i sediment. 
 
Sedan industrialiseringens början har Inre-viken utsatts för en fysisk påverkan (VISS 2015). Datat 
säger inte vilket typ av påverkan som skett, men möjligtvis har dikning skett. Detta kan innebära 
att Inre-vikens sedimentering är varierande beroende på säsong och år (Tylmann 2004). Därför 
skiljer sig troligtvis Inre-vikens sedimentationshastighet gentemot en typisk norrländsk skogssjö. 
 

 
Figur 1 Flygbild över Inre-vikens och den direkta omgivningen. 1-3 utgör de tillrinnande inflödena, där 1 är 
huvudtillflödet Bergängesbäcken. Norr om sjön ligger väg 372 där järnsanden använts (Eniro, 2015). 
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2.2 Rönnskärs utsläppshistorik 
 
Nio kilometer ifrån Inre-viken ligger smältverket Rönnskär som en gång var Sveriges största 
punktföroreningskälla (Bindler 2011). Sedan 1930 har Rönnskär förknippats med metallrika 
utsläpp som huvudsakligen släpptes vid tillverkningen, som bly och koppardamm (Berglund 
2010). Det bearbetas även metallsulfider på Rönnskär och därför har även järn (Fe), Zn och 
arsenik (As) släppts ut (Bindler 2011). Under slutet av 1960-talet bedöms halterna ha varit i 
rekordnivåer (Klaminder 2008). Rönnskärs utsläppshistoria betyder idag att direkta 
miljökonsekvenser upptäckts ca åtta kilometer ifrån smältverket (Bindler 2011). Indirekta effekter 
kan upptäckas avsevärt längre bort då studier visar att blyutsläppen kan sträcka sig 70km ifrån 
smältverket (Tyler och Westman 1979). Idag har dock nivåerna drastiskt reducerades i jämförelse 
med tidigare utsläppsnivåer. Rönnskär lyckades med detta genom nya och förbättrade 
reningstekniker (Klaminder 2008). 
 

 
 
Figur 2 Rönnskärsverkens luftutsläpp under 1970-2014 (Boliden Mineral AB, 2014) 
 

2.3 Sediment som föroreningsindikator 
 
Människan har historiskt släppt ut mycket tungmetaller och därför är det en god indikator för 
föroreningshistoria. Värdena ger underlag till att spåra den huvudsakliga utsläppskällan och 
metallernas spridningsväg (Heim och Schwarzbauer 2013). 
 
Resultaten kan störas av exempelvis bioturbation, redoxförhållanden, pH, väderförhållanden, 
sedimentens sammansättning. Tolkningsproblem sker även när de kemisk-fysikaliska 
förhållandena förändras, eftersom metallerna blir rörliga och omblandas i sedimenten (Engstrom 
och Wright 1984). Naturliga nedbrytningsprocesser bör också vara med i beräkningarna. Slutligen, 
vädret och säsongsvarierande flöden påverkar resultaten markant, samtidigt som erosioner och 
kontaminering ifrån dagvatten och översvämningar orsakar tolkningsproblem (Heim 
Schwarzbauer 2013).   
 
Förutom att tungmetaller sprids naturligt i biogeokemiska kretslopp (Alderton 1985), sprids 
tungmetaller till sjöar diffust och direkt ifrån mänskliga källor. De diffusa källorna är exempelvis 
tillrinnande ytvatten och dagvatten och luftdeposition. Punktkällor som släpper ut tungmetaller 
kan exempelvis ske ifrån industriutsläpp (Heim och Schwarzbauer 2013). 
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3 Metodbeskrivning  
 

3.1 Djuplodning, provtagning och beredning 
 
Vid sedimentprovtagningar bör sjöarnas djup 
undersökas, eftersom partiklarna sjunker till 
sjöarnas djuphål (Bydén 2003). Därmed mättes 
sjöns djup under mars 2015 genom att borra hål i 
isen och mäta djupet. Den djupaste punkten var 150 
cm och lodningspunkten antecknades med en 
handhållen GPS. Den första april 2015 hämtades ett 
sedimentprov (<53-cm djup) ifrån Inre-viken x: 
7191916 y:791239 med en HTH-sedimentprovtagare 
(Renberg och Hansson 2008). De fem översta 
centimetrar uppdelades till ett prov och resten i prov 
om två centimeter, totalt 25 prover. Provmaterialet 
förvarades i plastpåsar i ett kylskåp. Därefter 
utfördes en okulär besiktning av provet och den 
svarta färgen och sulfidlukten antyder att provet haft 
syrgasbrist i sedimenten (Bydén 2003). Den översta 
delen (10 cm) av proven innehöll stora mängder vatten och även växtmaterial. 
 
Eftersom att Inre-vikens förutsättningar i sammanhanget inte var optimala (grund sjö, komplex 
morfologi, provens vattenhalt), påbörjades en föranalys för att säkerställa provets användbarhet. 
Proverna torkades i en mikrovågsugn för att minska vattenhalten och försöka uppnå mer precisa 
mätvärden. Därefter utfördes en analys med röntgenflourescensdetektor (XRF) för att undersöka 
vilka prover som kunde skickas till analys. 13 prover skickades därefter in – hela sedimentproppen 
analyserades. XRF-analyser är en användbar metod för att bestämma metallhalter utan att 
destruera proverna och därför väldigt populär inom geologiska undersökningar (De Vleeschouwer 
et al. 2011). Röntgenstrålar skickas genom upptorkat prov i plastpåse, och strålarna träffar ämnen 
som skickar tillbaka strålarna för det specifika ämnet. Proverna 0-5 cm och 51-53 cm analyserades 
separat. Proverna i intervallen 5-51 cm uppdelades till 11 samlingsprov om fyra centimeter per 
prov, förutom prov 45-51 cm. 
 
Proverna skickades till ALS Scandinavia för analys av: arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, 
koppar, järn, kvicksilver, nickel, bly, vanadium och zink. Koncentrationerna uträknades genom att 
sedimentproverna torkades och sedan uppslöts med en syra i sluten teflonbehållare i 
mikrovågsugn. Metoden kallas även ICP-MS (ALS 2015). Halterna redovisas i förhållande till 
torrsubstans (TS).  
 

3.2 Förindustriella bakgrundshalter 
 
För att bedöma och utvärdera effekter av historiska föroreningar är det viktigt att fastställa Inre-
vikens bakgrundshalt innan storskalig mänsklig påverkan. Normalt återfinns förindustriella halter 
i sjöar på ungefär 15-30 cm djup, men i sjöar med hög sedimentationshastighet kan de påträffas 
längre ned (Naturvårdsverket 2007). I detta arbete bedöms sedimentprovet inom 51-53 cm utgöra 
de halter innan de största industriella etableringarna startade. 
 
3.3 Litteratursökning  
 
Litteraturstudien genomfördes genom vetenskapliga artiklar ifrån databaserna Web of Science, 
PubMed, statliga myndigheters hemsidor. Litteratur hittades också i referenslistor ifrån de 
vetenskapliga artiklarna. 
 
Sökord: iron sand, heavy metals, sedimentary records, metals in sediments, morphology, metal 
contamination, storm water, järnsand, enrichment factor. 

Figur 3 Karta över lodningspunkterna med 
utmarkerat djup (cm), samt notering av 
provtagningspunkten. Kartmaterialet är baserat 
ifrån VISS (2015) 
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3.4 Dataanalyser 
 
3.4.1 Anrikningsfaktor (AF) 
 
Istället för att enbart jämföra koncentrationer mot andra sjösediment, utvärderades det 
förorenade sedimentprovet genom anrikningsfaktorer (AF) som uppskattats mot referenshalter i 
samma sjö. Detta är en metod för att bedöma mänsklig påverkan ifrån tungmetaller med ursprung 
kring 1970-talet (Chester och Stoner 1973). Faktorerna är enhetslösa. Anrikningsfaktorn 
beräknades med denna ekvation: 
 
AF = Mx / Mref 

 
där Mx är koncentrationen i enskilt sedimentprov, medan Mref är de halter som fanns i sedimenten 
innan Rönnskärs påverkan (vid 51-53 cm djup) 
 

3.5 Referenspunkt Burötjärnen 
 
Inre-vikens resultat jämfördes mot en undersökning i Burötjärnen, som ligger 3,5km sydväst om 
Rönnskär. Bland annat undersöktes Cu, Zn och Pb i en 33 cm lång sedimentpropp år 2002, som 
syftade till att kartlägga metallernas uppträdande i sedimenten (Vestermark 2003). Inre-vikens 
mätvärden jämfördes med syftet att indirekt försöka åldersbestämma sedimenten. Tidigare 
undersökningar har fastslagit hur exempelvis 1970-talet kan lokaliseras i sedimentproven genom 
att jämföra Pb koncentrationer (Renberg et al 2001). Eftersom att Burötjärnens sediment 
daterades (åldersbestämdes) i undersökningen kan sjöarnas gemensamma blytoppar jämföras och 
fungera som en indirekt åldersmarkör för Inre-vikens sediment. Metallernas anrikningsfaktorer 
jämfördes också. 
 
Burötjärnen valdes som referens eftersom den inte utsatts för eventuell urlakning ifrån 
järnsanden, men mottagit luftdeposition ifrån Rönnskär. 
 

3.6 Nationella riktvärden 
 
Sedimentens tungmetallhalter statusklassificerades mot tidigare nationella bedömningsgrunder 
för att jämföra Inre-viken i nationellt perspektiv (Naturvårdsverket 1999). Dessutom jämfördes 
bedömningsgrundernas förindustriella bakgrundshalter mot förindustriella halter i Inre-viken. 
De nationella bakgrundshalterna är en uppskattning av de förindustriella halterna, dvs innan de 
största industriella etableringarna (Bindler 2011). Halterna bör inte förväxlas med ursprungliga 
halter. Därför bör också den lokala geologin finnas i åtanke under rapporten 
 
Tabell 1 Tillståndsklassificering för sjöar och vattendrag enligt Naturvårdsverket (1999), samt förindustriella 
bakgrundshalter enligt bedömningsgrunderna i samma rapport. Halterna presenteras i mg/kg TS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassificering Cu mg/kg Zn mg/kg Pb mg/kg 

Mycket låga koncentrationer < 15 < 150 < 50 

Låga koncentrationer 15 – 25 150 – 300 50 – 150 

Måttligt höga koncentrationer 25 – 100 300 – 1000 150 – 400 

Höga koncentrationer 
100 – 500 1000 – 5000 400 – 2000 

Mycket höga koncentrationer 
> 500 > 5000 > 2000 

Förindustriella bakgrundshalter 15 100 5 
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3.7 Områdets vattenkemi 
 
Vattenkemidata för Inre-viken finns inte, men Bergängesbäckens, det huvudsakliga 
vattentillflödet, har undersökts i olika lokaler mellan åren 2008-2014 av Skellefteå Kommun. 
Observera att undersökningarna har utförts nedströms Inre-viken i Skellefteälvens utlopp. 
Medelvärden för: pH, alkalinitet, totalt organiskt kol (TOC), totalfosfor (TOT-P), totalkväve (TOT-
N), Zn, Pb och Cu har sammanställts i resultaten ochtillståndsklassats enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet (Naturvårdsverket 1999). Zn och Cu har dessutom 
statusklassificierats mot Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden för särskilda förorenade 
ämnen (Naturvårdsverket 2008). Klassificeringen är indelad i ”God status” (under gränsvärdet) 
och ”Uppnår ej god status” (över gränsvärdet). 
 
Tabell 2 Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden för särskilda förorenade ämnen för Zn och Cu. För metaller är 
gränsvärdena uträknade i koncentration efter filtration. Halterna uttrycks i ug/l. 

 
 
 
 
 
 
 

4 Resultat 
 
4.1 Klassning av områdets vattenkemi 
 
Medelvärdena för Zn, Cu och Pb kring Bergängesbäckens vattenområden uppnår alla höga halter. 
Det är också mycket höga kocentrationer av TOT-P. Noterbart är dessutom det nästintill neutrala 
pH i Bergängesbäcken. Zn och Cu överstiger båda gränsvärdena och uppnår ej en god status. 
 
Tabell 3 Resultatsammanställning för utvalda paramtetrar från undersökningarna i Bergängesbäcken (utlopp 
Skellefteälven) under 2008-2014. Värdena tillståndsklassificerades mot Naturvårdsverkets tidigare bedömningsgrunder 
för miljökvalitet (Naturvårdsverket 1999). I den femgradiga skalan bedöms klass 1 vara en kvalitet där inte kända effekter 
finns i omgivningen, och klass 5 innebär tydliga effekter i omgivningen. Zn och Cu klassas även i jämförelse mot gällande 
föreslagna gränsvärden (Naturvårdsverket 2008). 
 

1 Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet(Naturvårdsverket 1999) 
2 Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen(Naturvårdsverket 2008) 
 

4.2 Anrikningsfaktorer för Zn, Pb och Cu i Burötjärnen 
 
Mellan åren 1940-1970 ökar anrikningen drastiskt, speciellt Pb som når värdet 30. Efter 1970 
minskar anrikningenkontinuerligt. Zn och Cu följer båda ett liknande trendmönster som Pb, 

Parameter Föreslaget gränsvärde(ug/l) 

Zn 8 

Cu 4 

Parameter pH Alkalinitet 
(mekv/l) 

TOC 
(mg/l) 

TOT-P 
(ug/l) 

TOT-N 
(ug/l) 

Zn 
(ug/l) 

Cu 
(ug/l) 

Pb 
(ug/l) 

Värde 
6,5 0,28 13,6 78 500 75,3 10 3,9 

Klassning1 

 
 
 

Klass 1 
 

Nära 
neutralt 

Klass 1 
 

Mycket god 
buffertkapacitet 

/ 

Klass4 
 

Mycket höga 
koncentrationer 

Klass 2 
 

Måttligt höga 
koncentrationer 

Klass 4 
 

Höga 
halter 

Klass 4 
 

Höga 
halter 

Klass 4 
 

Höga 
halter 

Klassning2 

/ / / / / 
Uppnår 
ej god 
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förutom att ökningen pågår ifrån 1940-1990 innan de sjunker mot ytsedimenten. Strax innan 1990 
syns en tydlig ökning av Cu. 
 

 
 
Figur 4 Anrikningsfaktorer för Pb, Cu och Zn i Burötjärnens sediment mellan 1900-2002, uträknade ifrån det insamlade 
datat ifrån undersökningen av Vestermark (2003). Faktorerna är baserade i relation till bakgrundshalterna vid 1900-talet. 
 

4.3 Tungmetaller i Inre-viken 
 

4.3.1 Metallhalter 
 
Resultaten ifrån analysen av Cu, Pb och Zn i Inre-vikens sediment redovisas i Tabell 4. De högsta 
Cu och Zn koncentrationerna finns i ytsedimenten, 0-9 cm, medan Pb har högst koncentrationer 
vid 37-41 cm. Cu uppnår 113 mg/kg och Zn 204 mg/kg Proven mellan intervallen 41-53 cm 
uppvisar alla tre ämnen de lägsta värdena. Cu och Zn-halterna ökar generellt ifrån 37-41 cm till 
ytsedimenten 0-5 cm. 
 
Tabell 4 Metallkoncentrationer för ämnena Cu, Pb och Zn Inre-vikens sediment mellan djupet 0-53 cm. Halterna är 
uttrycka i mg/kg TS 

 

Djup (cm) 
 

Cu (mg/kg) 
 

Pb (mg/kg) 
 

Zn (mg/kg) 
 

0-5 cm 113,o 29,1 204,o 
5-9 cm 110,o 29,8 190,0 
9-13 cm 72,7 26,o 85,1 
13-17 cm 77,3 20,o 141,0 
17-21 cm 70,0 20,o 135,0 
21-25 cm 51,3 18,8 126,0 
25-29 cm 43,4 14,6 120,0 
29-33 cm 63,1 33,6 119,0 
33-37 cm 53,2 34,8 79,5 
37-41 cm 58,5 55,3 159 
41-45 cm 9,45 5,0 38,7 
45-51 cm 9,52 6,11 39,4 

51-53 cm 15,3 5,64 40,2 
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4.3.2 Anrikningsfaktorer (AF) för Zn, Pb och Cu i Inre-viken 
 
De högsta Cu (7,4) och Zn (5) anrikningsfaktorerna finns i ytsedimenten, 0-5 cm, medan Pb har 
högsta kvoten (10) vid 37-41 cm. Proven mellan intervallen 41-53 cm uppvisar alla tre ämnen den 
lägsta anrikningen. Mellan 37-41 cm sker en drastisk ökning jämfört med intervallen 41-53 cm. 
Efter denna topp sker en kortvarig reducering för Zn innan halterna generellt ökar mot 
sedimentytan. Inre-vikens metallanrikning är betydligt lägre än anrikningen i Burötjärnen. 
Cu (0,8255) och Zn (0,601) visar en signifikant ökning mellan 53-0 cm. 
 

 
 
Figur 5 Anrikningsfaktorer för Cu, Pb och Zn, estimerade i Inre-vikens sediment (0-53 cm) i relation till 
bakgrundsnivåerna i Inre-viken. Anrikningsfaktorerna är gradenn av mänsklig påverkan. Observera att 
anrikningsgraderingen skiljer mot Burötjärnens.  

3.5 Inre-viken i jämförelse mot nationella riktvärden 
 
Fem stycken provpunkter valdes ut som jämförelse mot Naturvårdsverkets riktvärden utifrån 
sedimentdjupen: 0-5 cm, 13-17 cm, 21-25 cm, 29-33 cm, 37-41 cm. Denna metod användes för få 
en överskådlig bild över hur förhållanden har förändrats utan att statusklassificiera alla värden 
(tabell 4). Dessutom jämfördes provernas antagna bakgrundshalter (provet 51-53 cm) mot 
Naturvårdsverkets schablonvärden för förindustriella halter (Naturvårdsverket 1999). 
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Tabell 4 Cu, Zn och Pb tillståndsklassificeras mot Naturvårdsverket bedömningsgrunder (1999). Dessutom har Inre-
vikens förindustriella halter jämförts mot bedömningsgrundernas beskrivning av förindustriella bakgrundshalter. 
Halterna presenteras i mg/kg TS. 
 

 

5 Diskussion 
 
Diskussionen är uppdelad i fyra delar. Den första delen kommer att belysa svårigheterna med att 
tolka Inre-vikens resultat. Därefter kommer ett försök att indirekt datera Inre-vikens sediment för 
att enklare kunna se haltförändringar efter användningen av järnsanden. Den tredje delen tolkar 
mätvärdena med hänvisningartill tidigare avsnitt i diskussionen. Slutligen kommer ideér kring 
framtida undersökningar diskuteras. 

 
5.1 Att tolka och åldersbestämma Inre-viken 
 
För att utvärdera och lokalisera den utsläppskälla som orsakar förhöjda tungmetallhalter i Inre-
viken är det viktigt att först utvidga resonemanget kring hur sjön skiljer sig mot en optimal 
provtagningssjö, exempelvis en typisk norrländsk skogssjö. I och med Inre-vikens grunda 
vattendjup och de eventuella förändringarna varierar troligtvis förutsättningarna för 
sedimentation i sjön (VISS 2015). Teoretiskt innebär det att en åldersbestämning av sedimentet 
inte blir pålitlig, och istället görs därför en indirekt åldersbestämning baserad på antaganden. Då 
provet hämtades ifrån relativt grunda förhållanden (150 cm) finns risk för att bottenrörelser, 
vindar och vattenflöden har påverkat sedimentprovets övre lager (Heim och Schwarzbauer 2013). 
Särskilt ytsedimenten i Inre-viken är känsliga för omblandning, vilket kan förändra det 
hypotetiska sambandet mellan ålder och föroreningsgrad. Med dessa förutsättningar öka risken 
för att sedimentprofilens förorening blir felbedömd. 
 
 Sedimentprovet kan också ha hämtats från en transportbotten, istället för ackumulationsbottnar 
som bedöms vara det optimala vid sedimentprovtagningar. I transportbottnar är det vanligt att 

Provpunkt 
 

Cu mg/kg TS 
 

Zn mg/kg TS Pb mg/kg TS 
 

0-5 cm 113 
 

Höga koncentrationer 

204 
 

Låga koncentrationer 
 

29,1 
 

Låga koncentrationer 
 

 
13-17 cm 

 

77,3 
 

Måttligt höga 
koncentrationer 

 

141 
 

Mycket låga koncentrationer 
 

20 
 

Låga koncentrationer 
 

21-25 cm 51,3 
 

Måttligt höga 
koncentrationer 

126 
Mycket låga koncentrationer 

18,8 
 

Låga koncentrationer 

29-33 cm 
 

63,1 
 

Måttligt höga 
koncentratoner 

119 
 

Mycket låga koncentrationer 

33,6 
 

Låga koncentrationer 

37-41 cm 
 

63,1 
 

Måttligt höga 
koncentrationer 

159  
 

Låga koncentrationer 

55,3 
 

Låga koncentrationer 

Inrevikens förindustriella 
halter 

51-53 cm 

 
 

15,3 

 
 

40,2 

 
 

5,64 
Förindustriella 

bakgrundshalter 
(Naturvårdsverket 1999) 

15 100 5 
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sedimentens struktur är skiftande eftersom det material som tidigare har sedimenterat 
oundvikligen kommer att resuspenderas och transporteras bort istället för att sedimentera i 
djuphålorna, s.k. ackumulationsbottnar (Naturvårdsverkets 2005). Det uppstår även ofta 
variationer i bottenströmmarna (speciellt i transportbottnar) som normalt försvårar tolkningen 
gällande sedimentens föroreningar och hur de spridits till sjön. Tolkningen blir ännu mer svårare 
då sedimentationshastigheten har skiftat under åren vilket även kan betyda att ytsedimenten har 
omblandats ordentligt (Bydén 2003). De översta (<10 cm) sedimentskikten innehöll som tidigare 
nämnts mycket vatten. Sedimenten kan därför även omblandats vid provtagningen, något som 
ökar chansen för feltolkningar. 
 
5.1.1 Indirekt åldersbestämning av sedimenten 
 
Inre-viken avviker ifrån en optimal provtagningssjö, trots det är det möjligt att utföra en indirekt 
åldersbestämning av sedimentprovet. Med hjälp av Burötjärnens sediment, som har 
åldersdaterats, utläses de högsta anrikningskvoterna vid år 1970. Tidigare studier om 
sedimentdatering menar att det atmosfäriska nedfallet av metaller var som högst under slutet av 
1970-talet (Heim och Schwarzbauer 2013). När både Inre-vikens och Burötjärnens Pb-halter följer 
liknande kurvor, och dessutom liknar Rönnskärs luftdepostion, går det med säkerhet att påstå att 
djupet 37-41 cm i Inre-vikens sediment indikerar 1960-1970 talet. Denna åldermarkör förstärks 
också då användningen av blybensin anses vara störst vid samma tidpunkt. Efter 1970-talet 
minskade blyutsläppen genom en ökad miljömedvetenhet och striktare miljölagstiftning (Heim 
och Schwarzbauer 2013). Detta kan även avläsas genom den drastiska reduceringen på mindre 
djup än 37-41 cm, och förstärker därmed åldersmarkörern. Detta är den enda dateringen som kan 
göras med säkerhet via denna metod, då de övriga lagren är svårtolkade. 
 

5.2 Kan de förhöjda halterna härledas till järnsanden i vägbanken? 
 
Sedan 1970 har framförallt Cu och Zn-halterna ökat i Inre-viken. Denna ökning förstärks tydligast 
för Cu och Zn i de översta 9 cm. Då halterna ökar över förindustriella halter indikerar det att 
tungmetallerna troligtvis härrör från mänskliga verksamheter, och inte naturliga variationer. 
Tidigare undersökningar av tungmetaller i sedimentproppar påvisar att halttrenderna oftast 
avspeglar industrialiseringen under 1900-talet (Edginnton och Robbins 1976). Undersökningen 
ifall järnsanden orsakat förhöjda halter eller inte är komplex, med tanke på Skelleftefältets 
geokemi, Rönnskärs historiska utsläpp, och trafiken utmed väg 372 finns flera utsläppskällor som 
försvårar tolkningen. 
 
Värt att nämna är dessutom att de förindustriella halterna (51-53 cm) inte är helt opåverkade av 
mänskliga aktiviteter. Även om halterna är relativt opåverkade vid detta djup, har människan 
släppt ut Pb i tusentals år. Ur historisk synvinkel har Pb-utsläpp faktiskt förknippats både med 
Romarrikets blyhantering och dessutom den ökande kolförbrukningen år 1820. Dessa historiska 
källor har sannolikt påverkat sedimentets bakgrundsnivåer, speciellt för Pb (Heim och 
Schwarzbauer 2013). 
 
Även om förhöjda halter finns, når Pb och Zn endast låga till mycket låga koncentrationer ur en 
nationell synvinkel. Det är bara Cu av metallerna som uppnår höga koncentrationer (tabell 4).  Det 
är dessutom låga anrikningsfaktorer i jämförelse med Burötjärnen. Då järnsandens svårlakade 
karaktär påvisats tidigare (Andersson 2002) indikerar det att orsaken till halterna huvudsakligen 
kan kopplas till andra föroreningskällor - men järnsandens påverkan kan inte uteslutas.  
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5.3 Möjliga orsaker till de förhöjda halterna 
 
5.3.1 Vägtrafiken 50 m ifrån Inre-viken 
 
Sedan vägbyggnationen 1968, kring 37-41 cm djup, har trafik förekommit på väg 372. Detta 
avspeglar sig troligtvis i resultaten, då Cu, Pb och Zn har källor (bromsbelägg, asfalt, däck, olja) 
ifrån trafiken utgör de möjligtvis en diffus källa till de förhöjda halterna. Bilarnas bromssystem 
(som innehåller mycket Cu) kontaminerar dagvattnet som därefter sprids till recipienter. 
Samtidigt är Zn och Cu även vanliga ämnen i dieselbränslen (Lagerqvist och Sörme 2002). 
Trafiken anses därför vara en bidragande orsak till halternas och anrikningskurvornas utseende. 
 
5.3.2 Rönnskär och förändrade redoxförhållanden 
 
Noterbart för Cu-koncentrationerna är Rönnskärs ökade kopparproduktion år 1985. Cu-ökningen 
mellan 13-0 cm i Inre-viken kan därför vara en reflektion av Rönnskärs utsläpp (se figur 2). Detta 
argument förstärks då Burötjärnens anrikningsfaktor antar liknande kurva vid 6,5-4,5 cm (figur 
4). Därför måste Rönnskärs historiska metallutsläpp tas med i beräkningen.  
 
Även om Rönnskärs luftdepostion och blybensinen reducerats sedan år 1970 kan halttrenden vara 
en efterdyning från förr. Detta för att förändrade redoxförhållanden (syreförhållanden) i 
sedimenten kan tvinga metaller i de djupare sedimenten till att transporteras mot de övre lagren, 
där syrerika förhållanden finns (Engstrom och Wright 1984). Detta förstärks då tidigare studier 
hävdar att Cu, Zn och Pb är känsliga för förändrade syreförhållanden och parametrarna har 
tidigare använts som en indikator för just redoxförändringar (Harrington et al 1998). Något som 
motsäger detta är att grunda sjöar ofta är kraftigt omblandade av väder och vindar och har därför 
högre syrehalter (Mitchel och Prepas 1990). Det ska ändå påpekas att stora delar av de provtagna 
sedimenten var svartfärgade och luktade sulfid, vilket kan indikera syrebrist (Bydén 2003). Då 
området dessutom utgörs av åkermarker kan sjön ha höga halter av organiska näringsämnen. 
Vattenkemidatat ifrån Bergängesbäcken styrker detta genom de höga koncentrationerna av TOT-P 
mellan 2008-2014 (se tabell 3). Höga tillskott av näringsämnen kan förbruka det upplösta syret i 
sjön (NOAA 1998). Detta resonemang stärker ytterligare det faktum att metallerna är mobila i 
sedimenten då låga syrehalter förekommer, dvs en låg redoxpotential. 
 
Ser man då på Zn-anrikningen, kan den istället tyda på naturliga omständigheter. Då Zn är en 
väldigt rörlig metall i marken transporteras den långt utan att partikelbinda. Intressant nog kan 
det innebära att Zn urlakas naturligt ifrån mineralerna i Skelleftefältet, och inte ifrån en 
närliggande utsläppskälla (Motuzova 2012). Troligtvis är det både naturliga och antropogena 
källor som orsakar denna ökning. Teorin att en naturlig källa skulle vara den största är inte lika 
sannolik då Inre-vikens bakgrundshalter för Zn är låga (mycket lägre än de nationella 
bakgrundshalterna). Det är mer sannolikt att anrikningen är orsakad av de antropogena källorna i 
området. 
 
5.3.3 Järnsanden i vägbanken 
 
Även om det finns indicier för att vägtrafiken och Rönnskär är orsaken till den ökande trenden kan 
järnsandens påverkan inte bortträknas. Faktum är att både halterna för framförallt Zn och Cu ökat 
ordentligt från anläggandet av vägen 1968 till 2015. Det är möjligt att järnsanden i vägen urlakar 
tungmetaller till Inre-viken, vilket i sådana fall fortfarande bara utgör en del av problemet i Inre-
viken. Då sulfidjordar förekommer i området skulle det kunna orsaka låga pH-förhållanden. Ifall 
området karaktäriseras av sura förhållanden (lågt pH) ökar normalt tillgängligheten och 
urlakningen av metallerna (Naturvårdsverket 1993). Den här teorin överensstämmer inte med 
neutrala pH-värden som uppmätts i Bergängesbäcken (tabell 3). Det går dock inte att borträkna att 
sulfidjordar faktiskt orsakar en pH-sänkning precis vid vägen, dvs där den potentiella urlakningen 
skulle ske. Det måste vidare påpekas att även om Zn och Pb visar låga tungmetallhalter i 
sedimenten, visar Bergängesbäcken att det är höga halter Zn och Pb i vattnet (tabell 2). Dessutom 
överstiger både Zn och Cu de föreslagna gränsvärdena.  
 



 12 
 

Då Inre-viken tillhör ett större avrinningsområde, kan sjön fungera som en tillfällig reservoar för 
tungmetallerna innan de rinner ut mot andra vatten. Färre partiklar hinner sedimentera innan 
föroreningarna transporteras vidare, vilket kan betyda mer utspridda koncentrationer i hela 
avrinningsområdet. Det kan vara en möjlig förklaring till varför det är låga halter Pb och Zn i 
sedimenten, men höga halter i vattnet.  Resultaten visar också att Inre-vikens metallanrikning är 
betydligt lägre än Burötjärnens. Detta kan bero på att Burötjärnen utsatts för betydligt mer 
luftdepostion än Inre-vikens sediment. Emellertid måste det noteras att Inre-viken är just del av 
ett stort avrinningsområde, medan det är mer troligt att Burötjärnen inte tillhör ett lika stort. Det 
kan betyda att Burötjärnen mer eller mindre fungerat som en deponi för luftföroreningar genom 
åren. I det större perspektivet är det inte säkert att sjöarnas påverkan skiljer sig lika mycket som 
figurerna indikerar. 
 

6 Slutsatser 
 
Genom denna sedimentstuide av Inre-vikens sediment kan frågeställningarna 
besvaras med dessa slutsatser: 
 

• Det finns förhöjda halter av Cu, Pb och Zn i Inre-viken, dock i de flesta fall svagt förhöjda i 
jämförelse med förindustriella bakgrundshalter. 

• Ur nationell synpunkt är det höga halter koppar i ytsedimenten 
• Då både trafiken på väg 372 och Rönnskär förknippas med tungmetaller kan inte de 

förhöjda halterna sedan 1970-2015 enbart härledas till den potentiella urlakningen. 
 

7 Framtida studier 
 
Nyckelfrågan är om kurvan fortsätter att öka i 30-40 år framåt, vilka koncentrationer uppnås då? 
Trenden indikerar att metallerna kan fortsätta öka. Kommer det att urlakas mer tungmetaller med 
tiden, försämras hållbarheten så att mer tungmetaller lakas ur järnsanden? Och framförallt, hur 
kommer det att påverka biologin?  
 
För att fortsätta bedömningen bör biologiskt effektbaserade riktvärden användas som jämförelse. 
Denna jämförelse innebär möjligtvis att även om Inre-viken har låga tungmetallhalter, kan 
halterna i relation till biologisk effekt vara högre. Som exempel har tidigare studier visat att låga 
doser av Zn och Pb förändrar aktivitetsnivån hos mikrobiologiska organismer (Åkerblom et al 
2007). Detta kan vara en undersökningstyp för att jämföra miljöpåverkan mer konkret. Ett annat 
exempel kan vara att använda en isotopisk ratio för att försöka identifiera den huvudsakliga 
utsläppskällan. Till sist, bör även andra ämnen av järnsanden inkluderas i en undersökning, t.ex. 
Cd, As och Fe. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Rådata över Rönnskärs metallutsläpp(Cu, Pb och Zn) 1965-2014 
 
Tabell 1 Metallutsläpp(Cu, Pb, Zn) från Rönnskärsverken under 1965-2014. Halterna är uttryckta i ton/år (Boliden 
Mineral AB 2014 B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅR            Cu             Pb 
             
             Zn 

1965-1969 190 684 488 

1970-74 192 486 354 

1975-79 192 230 266 

1980 137 213 142 

1981 108 173 169 

1982 77 198 170 

1983 80 186 192 

1984 42 103 122 

1985 41 101 145 

1986 232 67 81 

1987 46 73 62 

1988 38 64 38 

1989 20 48 31 

1990 18 52 33 

1991 17 40 38 

1992 24 32 25 

1993 14 22 27 

1994 5 13 22 

1995 5 9 11 

1996 5 6 12 

1997 6 7 12 

1998 4 6 13 

1999 2 6 8 

2000 2 3 6 

2001 2 4 9 

2002 1,3 3 5 

2003 1,3 4 7 

2004 1,4 4 7 

2005 1,4 3,4 5,1 

2006 1,2 3,2 6,4 

2007 3,1 4,1 11 

2008 1,3 2,5 6,7 

2009 0,9 2,8 6,6 

2010 0,9 2,5 8,7 

2011 1,1 2,1 6,5 

2012 0,85 2,2 6,7 

2013 0,82 2 7,5 

2014 1,1 3,3 7,8 



 
 

Bilaga 2: Rådata över ALS analysresultat i Inre-viken 
 
Tabell 2 Metallkoncentrationerna ifrån ALS analyser i sedimentproppen (0-53 cm). Halterna är uttrycka i mg/kg TS. 
 
ELEMENT SAMPLE P2 0-5 cm P2 5-9 cm P2 9-13 cm P2 13-17 cm P2 17-21 cm P2 21-25 cm 
Malning stålfat ArbMom ja ja ja ja ja ja 
TS % 3 7 89,7 84,7 96,2 79,3 
As mg/kg TS 30,1 32,7 16,2 19,1 16 16 
Ba mg/kg TS 110 87,2 51,5 71,6 79,8 81,3 
Cd mg/kg TS 0,778 0,654 0,386 0,481 0,397 0,442 
Co mg/kg TS 24,4 15,8 7,87 8,23 8,74 8,28 
Cr mg/kg TS 23,8 26,9 21,4 24 26,4 26,6 
Cu mg/kg TS 113 110 72,7 77,3 70 51,3 
Fe mg/kg TS 86300 79400 41500 44200 40500 34200 
Hg mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Ni mg/kg TS 24,4 24,6 17 21,1 20,5 19,8 
Pb mg/kg TS 29,1 29,8 26 20 20 18,8 
V mg/kg TS 28,9 33,2 25,1 24,2 33,3 34,9 
Zn mg/kg TS 204 190 85,1 141 135 126 

 
 

 
 
 
 
 

ELEMENT SAMPLE 
P2  

25-29 cm 
P2  

29-33 cm 
P2  

33-37 cm 
P2  

37-41 cm 
P2  

41-45 cm 
P2  

45-51 cm 
P2  

51-53 cm 
Malning 
stålfat ArbMom ja ja ja ja ja ja ja 
TS % 89,3 93,3 82,9 88 97,3 98,6 94,4 
As mg/kg TS 15,2 15,1 24,4 29,8 6,31 7,24 9,88 
Ba mg/kg TS 69,7 73,3 106 81,9 41,8 64,6 65,4 
Cd mg/kg TS 0,383 0,36 0,369 0,713 0,129 0,101 <0,1 
Co mg/kg TS 8,09 5,63 5,73 13,1 4,22 5,11 4,64 
Cr mg/kg TS 27 21,7 28,3 25,6 17,8 21,2 22,1 
Cu mg/kg TS 43,4 63,1 53,2 58,5 9,45 9,52 15,3 
Fe mg/kg TS 31800 26500 57800 52900 18800 16600 26400 
Hg mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 0,236 <0,2 <0,2 <0,2 
Ni mg/kg TS 19,5 15,6 15,8 27,5 12 10,7 11,6 
Pb mg/kg TS 14,6 33,6 34,8 55,3 5,88 6,11 5,64 
V mg/kg TS 34.3 28 33,3 26,2 19,6 22,6 20,4 
Zn mg/kg TS 120 119 79,5 159 38,7 39,4 40,2 
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