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Abstract 

In the north of Sweden lots of the soil is naturally contaminated by acid sulfate. When soil 
gets in contact with oxygen an oxidation process begins which releases elements that may be 
harmful to the surroundings. When the Botniabanan was built, soil had to be transported 
from the railroad area to deposit sites. This study was made to investigate the suspicions a 
landowner had regarding if his estate had been contaminated sulphide soil during the 
building of the Botniabanan. To do that four pits were dug in the area where the soil had been 
deposited. Then the soil was analyzed to see the content of sulfate, iron, organic matters and 
water. When the results was compared to other studies it showed that the content of sulfate 
and organic matters was to low to classify the soil as an acid sulfate soil. 

Key words: Botniabanan, sulphide soil, acid sulfate soil, sulfur, iron, loss on ignition, XRF-
fluoresence  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den här rapporten har skrivits på uppdrag av Emcon Miljökonsult för att utreda om fastighet 
Stöcke 9:27, Umeå Västerbotten, figur 1, fått jordmassor innehållande sulfidjord deponerade. 
Det var i samband med att Botniabanan skulle byggas som dåvarande Banverket, nu 
Trafikverket, fick tillstånd av markägaren att deponera jordmassor på det aktuella området. 
Jorden som deponerades skulle enligt överenskommelse inte innehålla någon sulfidjord. 
Bredvid deponin på grannfastigheten anlades en sulfidjordsdeponi, utformning av denna 
skulle ske enligt de riktlinjer som finns för att förhindra miljöpåverkan (Pousette 2007).  

 
Figur 1. Översiktskarta över Sverige med Stöckes lokalisation. 
 
Inför byggandet av Botniabanan gjordes en utredning av sulfidhalten i jorden på 
Degernässlätten varifrån jord skulle grävas upp för att kunna bygga järnvägen, jorden där 
består till stor del av silt och lera och har därmed förutsättningar för att innehålla sulfidjord, 
figur 2. Vissa jordmassorna bedömdes innehålla sulfidjord och dessa deponerades på en 
godkänd sulfidjordsdeponi i Stöcke, i fortsättningen kallad sulfidjordsdeponin, figur 3. De 
övriga jordmassorna som inte skulle innehålla sulfidjord lades en deponi på 
grannfastigheten, den deponi denna rapport handlar om, figur 3. Ett konsultbolag anlitades 
för att mäta försurningspotentialen för de upplagda massorna på sulfidjordsdeponin, deras 
resultat visade att svavelhalten låg på kring 3,2 g/kg och Fe/S-förhållandet var 9,3, 
lakningsrisken bedömdes vara måttligt utifrån dessa siffror. Svavelhalten för det området 
varierar mellan 0,3-0,18 g/kg, järnhalt på 28 g/kg och det ger ett Fe/S förhållande på 5,5. 
Skulle jorden med högst svavelinnehåll utan skyddsåtgärder läggas upp på deponi skulle 
utlakningsrisken vara hög. De övriga massorna med lägre innehåll bedöms ha låg 
lakningsrisk och beräknas ha samma utlakningspotential som vanlig skogsmark (Skjernaa 
Hansen et al 2005).  

Stöcke 
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Figur 2. Jordartskarta över det området runt Stöcke visar att det till stor del är lera-silt som dominerar 
(www.sgu.se). 
 
Misstanken som markägaren har är att när den godkända sulfidjordsdeponin inte längre 
kunde ta emot mer massor med sulfidjord så lades dessa istället utan tillstånd på dennes 
deponi. Den jord som lades på deponin kontrollerades genom okulär besiktning av 
entreprenören eller kontrollant som avgjorde om det handlade om en sulfidjord. 
Bedömningen gjordes utifrån färgen på jorden och det är inte helt otroligt att vissa gråa stråk 
med sulfidhaltig jord missas och klassats som ofarlig. Enligt markägaren har Trafikverket i 
efterhand genom okulär bedömning på plats konstaterat att marken inte innehåller någon 
sulfidjord och därmed avsagt sig ytterligare ansvar för deponin (Lindström 2015).  
 
Under våren 2014 gjorde naturgeograf Jan Åberg på uppdrag av markägaren mätningar i 
bl.a. diken i området för att undersöka om det fanns någon påverkan på vattnet runt omkring 
deponin. Han fann röda utfällningar i dikena vilket kan tyda på påverkan från sur sulfatjord 
och även lågt pH i ett dike (pH 3,8). Undersökningar av dikena (A och H i figur 3) som 
avvattnar deponin visade att konduktiviteten i dessa var tydligt förhöjt, figur 3 (Åberg 2014). 
Det har visat sig att konduktivitet är ett bra mått på att mäta sulfidhalten i marken eftersom 
sulfider frigör vätejoner vilka höjer konduktiviteten (Myrstener 2012).  
 
Ytterligare tecken som skulle kunna tyda på att deponin innehåller sulfidjord är att det gjorts 
en meandringsväg, slingrande vattendrag, från deponin till en sedimentationsdamm vilket 
inte är ett vanligt förfarande när deponier anläggs. En hög med kalk finns i området vilket 
skulle kunna indikera på att området kalkats. Har området kalkats borde det funnits 
misstanke om att jorden innehöll sulfidjordsmassor. I anslutning till deponin har även en bit 
skog dött, på vilket sätt är inte utrett men tänkbara möjligheter är surt vatten eller torkstress 
(Åberg 2014). 
 

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt 
förekomsten av block i markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till 
en meter redovisas i vissa fall. Även underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera, 
redovisas i vissa fall, men någon systematisk kartläggning av dessa har inte gjorts. Även vissa 
landformer, såsom moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner redovisas. Jordarterna 
indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. 

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten 
”Jordarter 1:25 000–1:100 000”. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika 
metoder och anpassade för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karterings-
metod för det aktuella kartutsnittet och lämplig presentationsskala med hänsyn till kartans 
noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som är lämplig skala kan 
avvika från det valda kartutsnittets skala.

För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till 
www.sgu.se eller SGUs kundtjänst.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se
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1.2 Uppkomst av sulfidjord och dess problematik 
Sulfidjordar finns runt om i världen och är vanligast i områden med mangroveskog. I Europa 
är sulfidjord ganska ovanligt men förekommer längs kusterna i Sverige och Finland. Denna 
sulfidjord bildades i det stadium då dagens Östersjön var Litorina havet, ca 8000 år BP. 
Detta hav hade en något högre salthalt än idag och klimatet var något varmare än det är idag. 
I havet skedde en hög produktion av organiskt material vilket ledde till syrefria bottnar och 
nedbrytningen avstannade vilket gav upphov till att sulfider bildades (Öborn 1994). 
 
Sulfidjord är ingen speciell jordart utan inkluderas ofta i gyttjejordar (Öborn 1994).Olika 
omständigheter så som landhöjning eller antropogena åtgärder t.ex. dikning kan få sulfidjord 
att oxidera, då bildas en jordmån som kallas sur sulfatjord. Den sura sulfatjorden är som det 
låter mycket sur och har ett pH under 4. De sura förhållandena leder till ökad kemisk vittring 
och kan leda till frigörelse av skadliga metaller (Sohlenius et al 2007). Dessa kan förekomma 
som spårämnen Ni, Co, Zn, Cd, Pb och As eftersom de ackumuleras i sulfidjordar (Öborn 
1994).  
 
Sura sulfatjordar innehåller oftast inte mer metaller, så som Cd och Ni, än närliggande jordar 
men dessa har en större tendens till läckage än från vanliga jordar. Den främsta orsaken till 
mobilisering av lösta metaller från sura sulfatjordar beror på ökad vittring till följd av lågt 
pH, medan andra metaller så som bland annat Cu och Fe binder i oxider som formas vid 
oxideringen vilket gör att dessa metaller ofta inte läcker ut från dessa jordar. Grundämnen i 
en sur sulfatjord kan snabbt transporteras nedåt i sprickor och därmed nå ökade 
koncentrationer längre ned i jorden (Sohlenius et al 2007). 
 
Längs norrlandskusten dominerar monosulfid som ger jorden en svart färg och därifrån 
kommer namnet svartmocka vilket dessa jordar ofta kallas för. Den mer allmänna 
benämningen bland geotekniker är sur sulfatjord vilket också är dess internationella 
betäckning (Pousette 2010). I Sverige finns det ungefär 1400 km2 sulfatjord (Öborn 1989). 
Men mycket större områden har förutsättningar för att bilda sura sulfatjordar då det finns 
mycket sulfidjord som inte är oxiderad, hur stora områden det rör sig om är dock inte känt 
(Sohlenius 2011).  
 
Sulfidjordar har ofta ett högt innehåll av organiskt 3-6 % material och klassas ofta som 
gyttjalera. Norra Sveriges sulfidjordar innehåller oftast mindre lera än de i södra Sverige 
(Sohlenius et al 2004). Halten av svavel i sulfidjordar varierar, men I Finlands sulfidjordar 
har svavelhalten uppmätts till 0,24-1,04 % (Åström et al 1997). Mätningar i sulfidjord vid 
Rödbäcksdalen utanför Umeå visar att pH där låg kring 4,1-8,6 och att svavelhalterna låg 
mellan 0,06-0,9 % (Nystrand 1980). En jord med pH lägre än 4 brukar klassas som sur 
sulfatjord (Lax et al 2006). Endast svavelhalten räcker inte för att klassificera en jords 
försurningsegenskaper, innehåller jorden karbonater t.ex. gamla snäckskal kan dessa buffra 
och försurningen inte bli lika drastisk. Men svavelhalten är ändå ett mått på 
försurningspotential eftersom det är den som ger upphov till att vätejoner kan bildas 
(Pousette 2010). 
 
Sulfidjordar är rika på organiskt material och innehåller mycket vatten vilket medför att 
dessa jordar har dålig bärighet och är sättningsbenägna. Naturligt kan sulfidjord förekomma 
som ett varvigt lager, finnas i skikt i jord med olika tjocklek och regelbundenhet, eller som 
oregelbundna mönster (Larsson et al 2007).  
 
Sulfidjordar som inte oxiderat orsakar inga problem för miljön, det krävs tillgång på syre och 
vatten för att en oxidation ska kunna ske. De förenklade reaktionsformlerna för 
järnmonosulfid och pyrit är (Lax et al 2006): 
 
4 FeS (Monosulfid)+ 9 O2 + 10 H2O -> 4 Fe(OH)3 + 4 H2SO4 eller  
4 FeS2 (Pyrit)+ 15 O2 + 14 H2O -> 4 Fe(OH)3 + 8 H2SO4 
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En färsk sulfidjord har ofta en karaktäristisk lukt ungefär som ruttna ägg när den grävs upp. 
Rostfärgad utfällning kan oftast ses i diken och vattendrag som avvattnar sulfidjordar 
(Pousette 2010). Störd sulfidjord kan leda till försämring av vattenkvalitén till följd av att 
metaller lakas ut ur den sura sulfatjorden. Även om det är ett problem på många ställen är 
forskning om dess effekter inte så välstuderade. Det är troligt att med mer forskning och 
upplysning inom området skulle fler områden med sura sulfidjordar komma att upptäckas 
(Cook et al 2000).  
 
Sura sulfatjordar får ofta vertikala torksprickor som sträcker sig långt ner i marken. Även 
purpurröda beläggningar av järnhydroxider fastnar ofta längs kanterna i sprickorna och i 
anslutning till dessa kan det blekgula mineralet jarosit också förekomma. Detta är bra 
indikatorer på sura sulfatjordar (Sohlenius et al 2007). Om upplagd sulfidjord oxiderar blir 
det en dålig grogrund för växter och ifall inga åtgärder vidtas tar det lång tid innan någon 
växtlighet etablerar sig (Pousette 2010). 
 
Den sulfidjord som grävs upp vid byggen av t.ex. vägar läggs vanligen upp som 
terrängmodellering. Ofta söks tillstånd för att deponera sulfidjorden i närheten av aktuellt 
projekt. Att söka tillstånd för en deponi kostar mer än att bara göra en anmälan, det krävs 
mycket mer arbete för tillståndssökande och tar dessutom längre tid. Trafikverket vill inte 
behöva söka tillstånd för varje projekt som involverar sulfidjord när de exempelvis vill bygga 
en terrängmodellering (Skellefteå kommun). Är svavelinnehållet högre än 0,03 % kan 
åtgärder behöva vidtas om jorden ska deponeras eller användas till terrängmoduleringar 
(Pousette 2007).  
 
För att få deponera sulfidjord på Umeå återvinningscentral Dåva måste  
försurningspotentialen bedömas, jord utan försurningspotential får inte deponeras där. 
Enligt deras praxis analyseras försurningspotentialen utifrån vattenhalt, total svavel, total 
järn, Fe/S-kvot och pH (Dåva Deponi och Avfallscenter 2015). AB  
 
Naturvårdsverkets riktlinjer för uppläggning av sulfidjordar säger att jorden i första hand ska 
läggas tillbaka under grundvattennivån. Är inte detta är möjligt ska den sulfidhaltiga jorden 
läggas så nära den plats där upptaget skedde. Stora mängder sulfidhaltiga jordar bör inte 
läggas nära små och känsliga vattendrag då försurningsrisken blir hög. När deponier 
utformas ska jorden läggas som en kulle och inte utspritt som ett tunt lager utspritt över en 
större yta. I den översta halvmetern av massorna ska sedan kalk inblandas och ett kalkskikt 
ska även spridas på toppen. Därefter ska allt täckas med täta jordmassor. Det var även så den 
planerade och godkända deponin i Stöcke skulle utformas. När allt var avslutat där skulle 
marken kunna återgå till skogsmark (Pousette 2007). 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta reda på ifall jorden på deponin vid fastighet Stöcke 9:27 
innehåller sulfidjord. Fanns det försurningspotential i jordmaterialet för 6 år sedan? Och om 
så var fallet försöka utreda hur mycket svavel som kan ha läckt ut till närliggande område. 
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2. Material och Metod 

2.1 Val av metoder 
Det finns ingen riktig klassificering av jord utifrån sulfidinnehåll. Oftast är det 
järnmonosulfiden som anses vara intressant och det är också den som ger jorden dess 
utmärkande svarta färg. Det är inte vanligt att bestämma sulfidhalten men i samband med 
miljöutredningar och korrosionsfrågor görs det (Larsson et al 2007). I denna studie kommer 
den totala S och Fe koncentrationen att undersökas, Fe/S-kvoten, vattenhalt och hur stort 
det organiska innehållet är, detta eftersom många utredningar om sulfidjord har med dessa 
parametrar som viktiga i klassificeringen (Bastini et al 2007; Larsson et al 2007; Pousette 
2007). De metoder som använts har utgått från rapporterna ”Miljöteknisk bedömning och 
hantering av sulfidjordsmassor” och ”Sulfidjord– geoteknisk klassificering och odränerad 
skjuvhållfasthet” detta för att kunna göra en så bra jämförelse med andra resultat som 
möjligt. För att se ifall jorden i fråga skulle fått deponerats på Dåva återvinningscentral 
undersöktes de kriterier som finns för deponi av sulfidjord. Vanliga metoder för att 
undersöka om en jord innehåller sur sulfatjord är att göra ett lakförsök, utreda järn- och 
svavelhalten och göra en glödförlust. Provtagningsförarande skiljer sig ifall en oxidation av 
jorden vill undvikas eller om det endast är den totala svavelhalten som ska undersökas 
(Larsson et al 2007; Pousette 2007). Eftersom denna jord redan varit uppgrävd en gång har 
redan en oxidationsprocess påbörjats varför endast den totala svavelhalten var intressant i 
detta fall. 
 
Vidare så gjordes en sammanställning av resultat från andra undersökningar av sulfidjordar 
för att kunna jämföra de resultaten med resultaten från denna studie. 

2.1 Platsbeskrivning 
Provtagning skedde den 13 maj 2015 i deponin på fastighet 9:27 Stöcke. Deponin ligger på en 
moränrygg i nord-sydlig riktning. Den aktuella deponin består av två deponier som skiljs åt 
av en väg, figur 3. Den del som ligger närmast järnvägen är den består av massor som lades 
dit först. Underlaget i den större delen av deponin är svallad morän, den del av deponin som 
undersöktes var ursprungligen en myr. Deponiområdet är indelat i två olika deponier, en stor 
och en liten, figur 2. Provtagningsområdet är på den mindre delen av deponin, det området 
är ca 750 m2. Massorna lades på deponin under perioden år 2008-2009 (Lindström 2015), 
det råder stor osäkerhet om exakt varifrån massorna kommer men det är troligt att de inte 
fraktats så långt från bygget av Botniabanan. Det faktum att redan massorna är uppgrävda 
innebär att har de blandats om och det som nu ligger längst upp i deponin kan ursprungligen 
ha varit det material som låg djupare ner.  
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Figur 3. Karta över området. Provtagning skedde i den lilla västra delen av deponin som avgränsas av vägen.  
På detta område grävdes 4 gropar och prover togs från varje grop. Längst ner på kartan syns 
sulfidjordsdeponin på grannfastigheten (Åberg 2014). 
 

2.2 Provtagning 
Fyra gropar med måtten 2 gånger 3 meter grävdes med hjälp av en grävmaskin. Varje grop 
grävdes till dess att materialet övergick från deponerat material till ursprungsmaterialet, ca 
2,10 m för alla gropar. Avståndet mellan kanten på deponin och den första gropen var ca 20 
m, sedan grävdes alla gropar med ett jämt intervall ca 50 m mellan varje. Groparna grävdes 
med samma avstånd mellan alla och ett lika stor avstånd till kanten av deponin som mellan 
varje grop, groparna placerades i mitten av det rektangulära området, figur 2. Lagren av olika 
jordtyper gick tydligt att se, det var markanta färgskillnader mellan dem. Det översta lagret 
med matjord var brunt, den deponerade massan var grå och underlaget var mer brunaktigt.  
 
Prover togs på 30cm, 1m, 1,5m och 2m djup i varje grop. Den översta lagret där 30 cm provet 
togs bestod av ett ca 45 cm djupt matjordslager. Därefter kom den jord som deponerats som 

Område där provtagning 
skedde ------ 

Undersökning av lakvatten och ytjord vid ett jordupplag i Stöcke, Umeå

3.Resultat

3.1.Områdesbeskrivning och avrinning

Jordupplaget ligger på toppen av en moränrygg som löper i nord-sydlig riktning. 
Högsta punkten ligger ca 20 meter över havet, medan lägsta punkten vid 
sluttningens västra fot ligger ca 7 meter över havet. Avrinningen från upplaget 
sker både mot väster och öster. I den västra sluttningen sker ytlig avrinning via 
två dikesutlopp: det första diket är relativt grunt och brett (dike A) och skär av 
ytliga flöden från upplagets västra sida för att leda det mot den närliggande 
sulfatjordsdeponins norra avskärningsdike (dike B); det andra diket (dike C) 
leder vatten rakt västerut mot recipienten Rovogsdiket. I den östra sluttningen 
sker ytlig avrinning via ett stort avskärningsdike (dike D) nedströms upplaget. 
Till dike C leder tre diken, varav det ena diket (F) inte avvattnar jordupplaget. 

Karta över provpunkterna inom den berörda fastigheten, samt inom 
sulfatjordsdeponin på grannfastigheten. Kartan beskriver också ytavrinningen i 
diken (heldragen blå linje) och den ungefärliga riktningen för diffus 
gravitationsstyrd avrinning (blå streckade linjer). 
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var gråaktig och mäktigheten på detta lager var ca 160 cm. Längst ner i groparna kom 
underlagsmaterialet som var brunaktigt och hade en annan struktur en det deponerade 
materialet. Alla gropar nådde ett djup på strax över 2 meter. Proven togs med ett rör och 
varje provs bestod av 5 delprov som slogs ihop till ett samlat prov för att minska den 
slumpmässiga variansen. Proverna förvarades i lufttäta plastpåsar. En del av varje prov 
vägdes upp redan samma dag och placerades i ugn på 44°c i 72 timmar.  

2.3 Analysering i laboratorium 
Alla prover analyserades i instutuionen för Ekologi Miljö och Biologis (EMG) laboratorium, 
Umeå Universitet, alla laborationer skedde i rumstemperatur. De prover som inte 
analyserades samma dag som provtagningen förvarades i kylskåp på 4° c. Glödförlust och 
metod för pH-mätning följde intuitionen för EMGs riktlinjer vilka utgår från svensk standard 
SS-EN 15169:2007 En annan analys som gjordes var att röntga proverna i en XRF-
fluoresecence maskin för att utreda hur mycket svavel och järn det fanns i jorden. Denna 
metod användes för det var den som var tillgänglig på Umeå Universitet och att andra 
forskare använt sig av den bland annat Sohlenius (2004). pH mättes genom att för att kunna 
jämföra denna jord med sulfidjordar (Bastini et al 2007; Larsson et al 2007; Sohlenius et al 
2007; Pousette 2010). Kvoten av svavel och järn räknades ut eftersom den ofta har visat sig 
korrelera med den organiska halten i sulfidjordar (Larsson et al 2007). 

2.3.1 XRF-fluorescence 
När proverna torkat homogeniserades proverna i en skakmaskin, varje prov skakades i 5 
minuter var. Proverna analyserades därefter med en XRF-fluorescence för att få ut den totala 
koncentrationen av olika grundämnen i jorden. För att säkerställa maskinens noggrannhet 
kalibrerades den mot 3 prov med kända koncentrationer av olika grundämnen. 

2.3.2 Vattenhalt 
Proverna siktades i en 2 mm sikt och torkades därefter i ugn på 44° c i 72 timmar. Därefter 
torkades de i 24 h i 105° c. Vikten noterades innan torkning och efter och därefter räknades 
vattenhalten ut genom att subtrahera den torra vikten med den ursprungliga vikten. 

2.3.3 Glödförlust 
För att ta reda på halten av organiskt innehåll gjordes en glödförlust (loss on ignition) på 
jordensproverna. Glödförlust innebär att provet bränns för på så sätt kunna avgöra hur 
mycket organiskt innehåll det fanns i det. Efter att ha torkats i ugn på 105° c över natten 
brändes de i ugn på 550° c i 2 timmar. Därefter fick proverna stå en timme i exsickator för att 
svalna innan de vägdes.  

2.3.4 Mätning pH  
Vid pH-mätning mäts dom fria jonerna i en lösning (Bydén 1991). Oxiderad sulfidjord ofta 
uppvisar ett pH lägre än 4 (Urbañska et al 2012), därför gjordes en pH mätning både på 
färska och oxiderade prover. Alla 16 prover siktades med en 2 mm sikt. Färska prover 
blandades med destillerat vatten och KCL 1 mol och skakades sedan i skakmaskin i 2 timmar. 
Även 8 prover av den jord som misstänktes innehålla sulfidjord som fått torka i 105° c 
blandades med KCl 1 mol och skakades i 2 timmar. Proverna fick sedan sedimentera över 
natten. När proverna sedimenterats mättes pH med en pH-mätare, innan mätningarna 
började kalibrerades maskinen mot pH 7 och 4. Mellan mätningar i olika lösningar 
kalibrerades mätaren igen mot pH 7 och 4. I denna studie följdes svensk standard som finns 
för pH mätning. 
 
Anledningen till att proverna mättes i KCl var att saltlösningen efterliknar jordens naturliga 
jonförhållanden i marken. pH bestäms genom att mäta koncentrationen av de joner som 
finns i lösningen, därför kommer en saltlösning visa ett något lägre pH än för prover som 
späds med destillerat vatten. Innehåller jorden mycket järn- eller aluminiumoxider blir pH 
istället högre i en saltlösning (Eriksson et al 2011). 
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3. Resultat 

3.1 Observationer 
Deponin ligger i ett skogsområde med gran som främsta inslag, terrängen är något flack med 
lutning i öster med riktning mot området där Botniabanan idag går. Morän är den 
dominerande jordarten i området för deponin. Till deponin går en skogsväg och denna går 
genom deponin och delar sig även på deponin. Deponin ligger på en liten höjd och området 
sluttar ner mot järnvägen. Bredvid det aktuella deponiområdet ligger en sulfidjordsdeponi, 
denna har uppförts enligt rekommendationerna för sulfidjord (Pousette 2010).

 
Figur 4. Området där groparna grävdes. Grop nr 1 grävdes på platsen kortet togs och de andra groparna 
grävdes med ett jämnt intervall bortöver.  
 
Vid den okulära granskningen av de fyra groparna kunde ingen skillnad i material mellan 
dem skådas, figur 5,6,7 och 8. Det översta jordlagret var matjord som var runt 45cm och 
växtligheten bestod av gräs och planterade tallar som var runt en meter höga. Under 
matjorden var det ett siltigt jordlager med en mäktighet på ca160 cm i alla gropar. Därefter 
kom ursprungsmaterialet som i de två mittersta groparna bestod av berghäll och i de övriga 
två torvliknade material.  Jorden var ljust grå och det fanns endast ett fåtal rostbeläggningar 
längs sidorna. När groparna var grävda fylldes de snabbt med vatten, en indikation på att 
grundvattennivån var nådd. I jorden var det en del block men inte lika många som skulle 
kunna antas hittas i en moränjord. 
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Figur 5. Grop nr 1 

 
Figur 6. Grop nr 2. 



 10 

 
Figur 7. Grop nr 3. 
 
 

 
Figur 8. Grop nr 4. Tydliga lager av olika material. Den gråa jorden är den som deponerats och som 
misstänktes innehålla sulfidjord. Det övre lagret är det som i rapporten kallas matjord och den undre bruna 
jorden det som var underlaget. Som synes är botten på väg att fyllas vilket indikerar på att grundvattennivån 
är nådd. Mäktigheten på matjordslagret var runt 45 cm för alla gropar. Det siltiga lagret hade en mäktighet på 
ungefär 160 cm och underlaget låg på ett djup av 2 m. Ingen av groparna uppvisade någon större mängd 
utfällningar av järn.  
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3.2 Svavel- och järnhalt 
Resultaten av XRF-fluorescence visade en variation av svavel mellan 0.01 % som lägst och  
0,382 % som högst för i silten. I underlagsmaterialet som skulle syfta till att vara 
referensvärde gick det att finna ett högre svavelvärde, tabell 1. Silten hade den högsta 
koncentrationen av järn på 3,2 %, för de övriga proverna låg halten mellan 1,5  % till 2,5 %, 
tabell 2. 
 
Tabell 1. Koncentrationerna för svavel i de olika groparna och jordlagren. 
Svavel (%) Grop 1 Grop 2 Grop 3 Grop 4 
Matjord 0,057 0,082 0,087 0,064 
Silt 0,058 0,03 0,024 0,01 
Silt 0,382 0,04 0,037 0,036 
Underlag 0,417 0,273 0,138 0,01 

 
Tabell 2. Koncentrationerna för järn i de olika groparna och jordlagren. 
Järn (%) Grop 1 Grop 2 Grop 3 Grop 4 
Matjord 1,531 2,014 1,782 2,276 
Silt 1,319 2,751 3,222 1,642 
Silt 2,71 2,665 2,781 1,369 
Underlag 1,513 1,377 1,027 2,43 

 
Den totala Fe- och S-halten var för alla prover låg mellan 1,2 som lägst till 3,22 som högst. 
Silten innehöll den hösta halten av total S och Fe. Kvoten för Fe och S var väldigt olika för de 
olika proverna, tabell 3 
 
Tabell 3. Kolumnerna visar den totala andelen Fe och S i jorden, samt kvoten för Fe och S.. 
Total S och Fe % Grop 1 Grop 2 Grop 3 Grop 4 
Matjord 1,6 2,1 1,9 2,3 
Silt 2,4 3,2 3,22 1,7 
Silt 3,1 2,8 2,8 1,4 
Underlag 1,9 1,2 1,2 2,4 
Fe- och S-kvot Grop 1 Grop 2 Grop 3 Grop 4 
Matjord 27 25 20 36 
Silt 23 92 134 164 
Silt 7 66 75 38 
Underlag 4 5 7 234 

 
 

3.3 Vattenhalt 
Vattenhalten låg mellan 8-21 % för alla prover i det siltiga lagret. För matjord och 
ursprungsmaterial låg det mellan 12-43 %, tabell 4. 
 
Tabell 4. Vattenhalten i procent för de olika groparna och de olika nivåerna. 

Vattenhalten % Grop 1 Grop 2 Grop 3 Grop 4 
Matjord 16 17 17 12 
Silt 8 20 18 11 
Silt 21 16 17 13 
Underlag 20 43 20 20 
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3.4 Glödförlust 
Resultaten av glödförlusten visade att den organiska halten låg mellan 0,2-2 % för den jord 
som utpekats som möjlig sulfidjord. I matjordslagret var den organiska halten högre och allra 
högst var den i det understa lagret där den som högst hade ett innehåll på 30 %. Matjorden 
hade ett högre innehåll av organiskt material än den potentiella sulfidjorden, tabell 5. 
 
Tabell 5: Visar det procentuella innehållet av organiskt material i de olika groparna för varje undersökt nivå i 
deponin. 

Organiskt innehåll (%) Grop 1 Grop 2 Grop 3 Grop 4 
Matjord 3 2 4 2.5 
Silt 0.2 1 1 0.4 
Silt 2 0.6 1 1.5 
Underlag 25 30 17 0.6 

3.5 pH mätning 
Mätningarna av pH skilde sig som mest 1 pH-enhet till att inte förändras alls mellan de 
färska och oxiderade proverna. I färskt tillstånd varierade pH för alla gropar mellan att som 
lägst ligga på 4,8 till att högst ligga på 6,4. I oxiderat tillstånd var det samma grop som i färsk 
tillstånd visade lägst pH som även hade lägst efter torkning. Efter oxidering varierade pH 
mellan 4,5 som lägst till 6,0 som högst, tabell 6. 
 
Tabell 6. De olika pH-värdena för färska och oxiderade jordprov. För den färska jorden finns pH både för 
prover slammade i destillerat och KCl 1 mol. För oxiderade prover finns bara värden för jord slammat i KCl 1 
mol och dessutom endast för den jord som misstänks vara sulfidjord. 
Destillerat vatten. pH Grop 1 Grop 2 Grop 3  Grop 4 
Matjord 6,5  5,8  5,7  5,5  
Färsk Silt 6,0  6,2 6,4  5,9  
Färsk Silt 6,0  6,0   6,2  5,7  
Ursprung 5,9 5,7  5,6  5,7  
KCl 1 mol         
Matjord 5,6 5,7 5,5 5,4 
Färsk & Oxiderad Silt 6,0 & 5,5 6,4 & 5,6 5,9 & 6,0 5,9 & 5,8 
Färsk & Oxiderad Silt 4,8 & 4,5 6,5 & 5,9 6,2 & 5,5 5,6 & 4,8 
Ursprung 5,4 5,9 5,8 5,8 
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3.6 Sammanställning andra rapporter 
Genom att sammanställa resultat från andra forskningsrapporter och undersökningar kan 
olika parametrar för sulfidjord urskiljas, tabell 7. Det organiska innehållet ligger ofta 
omkring 2 %, svavelhalterna varierar mellan 0,2 till 1,8 %, järnhalterna ligger mellan 1,0 till 
4,2 för de undersökta jordarna. Vattenhalt för sulfidjordarna var som lägst 40 % och låg 
oftast mellan 50-80 %. 
 
Tabell 7. Halterna av S, Fe, organiskt innehåll och vattenhalten i procent för sulfidjordar runt omkring i 
Västerbotten, Norrbotten och Finland. Iu står för inga uppgifter. 

 

3.7 Nya uppgifter 
Efter mätningarna var gjorda framkom uppgifter om att det blev mindre sulfidjordsmassor 
än beräknat som lades på sulfidjordsdeponin. Anledningen till detta skulle vara att det inte 
var lika tjocka lager sulfidjord som beräknats och att andra byggmetoder så som pålning 
användes (Pousette 2010). 
 

4. Diskussion  

Indikationer på att jorden innehåller sur sulfatjord kan vara omfattande rostutfällningar i 
diken och vattendrag, lågt pH (lägre än 4) i grundvattnet eller i pölar på markytan, lågt pH i 
jorden (lägre än 3,5-4), fläckar av  utfällningar i jorden av gul jarosit och rostutfällningar av 
järn (Pousette 2007). De indikationer som fanns att gå efter i detta fall var det dike som 
uppvisade pH 3,4 och rostutfällningar i jorden (Åberg 2014).  
 
I svensk skogsmark ligger pH normalt omkring 3,4-5,6 (Bydén 1991; Eriksson et al 2011), det 
pH som uppmättes i deponin var för de flesta prover högre än normalvärdet. När proverna 
oxiderat sänktes pH något, detta kan indikera att det finns en viss försurningspotential. 
Forskning har visat att oxideringsförsök i laboratorium kan ge förhöjda försurningsvärden 
jämfört med naturliga förhållanden (Urbañska et al 2012). Detta skulle kunna betyda att 
värdena för de oxiderade proverna är något förhöjda och att de inte skulle oxidera lika 
mycket om de oxiderat under naturliga förhållanden. Inget prov mätte i oxiderat läge ett pH 
lägre än 4,5, men det skedde ändå en viss oxidation i proverna vilket gav ett något lägre pH. 
Även om det blev en viss försurningspotential när proverna oxiderades hade all prover ett 
högre pH än vad som oftast är vanligt för sulfidjordar (tabell 6 och 7). För pH mätningar 
finns olika metoder att tillgå, dels hur länge provet får torkas och vilket förhållande som 
råder mellan jord och vätska. Det är möjligt att detta skulle kunna påverka resultaten något 
och inte göra olika studier inte helt jämförbara, det ger ändå en indikation hur sur marken är. 
Även om det fanns viss försurningspotential var mängden svavel så låg att den försurningen 
skulle vara försumbar. 
 
Oxidationsprocessen är beroende av hur mycket syre som kan tränga ner i marken. För 
sulfidjordsdeponier är rekommendationerna att jorden ska täckas med ett lager av matjord 
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så att syre förhindras nå sulfidjorden och att under matjorden lägga ett buffrande lager av 
kalk. I deponi som undersöktes så var den översta delen av deponin täckt av matjord, detta 
borde ha förhindrat en viss del syre från att nå den deponerade jorden. Men syre kan även 
tränga ner i marken via vatten och därför är det av intresse att veta hur nederbördsrik åren 
varit sedan deponin anlades. Denna majmånad när provtagningen skedde låg 
grundvattennivån under de normala för de stora grundvattenmagasinen men var normal för 
de små magasinen (SGU 2015).  
 
När groparna grävdes trängde vatten in i dem, detta indikerar på att grundvattnet låg vid den 
nivån. Vid tillfällen då grundvattennivån varit hög så kan det funnits möjlighet för jorden att 
oxidera.  Ifall svavlet oxiderat borde det ha följt med vattnet som perkolerat ner i deponin 
och således slutligen hamnat i grundvattnet. Svavelhalten i deponin minskat borde ha 
minskat när det oxiderade svavlet följder med avrinningsvattnet medan järnet däremot borde 
ha fällts ut och ansamlats vid en oxidation. 
 
Färgen på jorden gav inga indikationer på att det skulle varit en sulfidjord som oxiderat. I en 
oxiderad sulfidjord borde det funnits stora mängder av utfällt järn, denna jord visade inga 
tecken på större rostutfällningar. Men viss sulfidjordsinblandning kan ha missats eftersom 
det var små volymer av jord som analyserades, detta innebär att ifall fanns stora variationer 
in vissa delar av deponin kan till exempel stråk med sulfidjord kan ha missats. Det som talar 
emot detta är att värdena från de olika groparna hade ungefär samma värden av bland annat 
svavel vilket indikerar på att materialet var relativt homogent. Ursprungliga varviga mönster 
eller skikt av sulfidjord är svåra att hitta eftersom det skett en stor omblandning av jorden 
efter alla moment den genom gått från uppgrävning till slutlig dumpning på deponin. Därför 
går det inte okulärt att göra  någon bedömning av jorden. Det är möjligt att det finns inslag 
av sulfidjord ifall det funnits tunna lager i jorden som deponerats som missats vid 
uppgrävningen För att veta att det absolut inte finns någon sulfidjord i deponin skulle fler 
antal prover från fler platser behöva tas. Att hitta dessa hotspots av sulfidjord är svårt och de 
kan dessutom ha blivit utblandade så koncentrationen av svavel blivit lägre. 
 
 
Tillgången på Fe, S och organiskt material är essentiellt vid bildandet av sulfidjordar, utan 
dessa finns inga förutsättningar för sulfidjord att bildas (Sohlenius et al 2007). Det finns ett 
starkt samband mellan en hög organiskhalt och svavelhalten, ju mer dött organiskt material 
som fanns vid bildandet av sedimenten desto mer ökar svavelhalten (Åström et al 1997). 
Eftersom den undersökta jorden hade ett väldigt lågt innehåll av organiskt material endast 
0,5-1,8 % är det osäkert på om jorden kan klassas som sulfidjord. Medelvärdet på det 
organiska innehållet för alla prov av silt ligger på 1,03 %. Statens Geotekniska Institut (SGI) 
sätter som minsta nivå för organiskt innehåll till 1-2 % för att kunna klassa en jord som 
sulfidjord (Larsson et al 2007). Alla studerade sulfidjordar hade en total F- och S-halt som 
var lika hög eller lite högre än den organiska halten (tabell 7). I den undersökta deponin var 
det en markant skillnad på de olika halterna av organiskt innehåll mellan de olika jordlagren 
(tabell 5). Detta tyder på att det var olika material i den deponerade massan och den 
ursprungliga. Inom den del som misstänktes innehålla sulfidjord varierade det mellan 0,2-2 
% organiskt innehåll i jorden.  
 
Den organiska halten i groparna var lägre än för sulfidjordar som studerats i områdena kring 
Umeå och Luleå (tabell 7). De totala halterna för Fe och S var högre än de organiska halterna 
på dessa platser, detta gällde även för de undersökta groparna i Stöcke. I och med att den 
organiska halten och den totala Fe- och S-halten brukar korrelera skulle det gå att anta att 
det inte skett någon större förlust av S från jorden då halten den totala halten Fe och S idag 
är något högre än den organiska. Eftersom den organiska halten inte förändras med tiden 
och om den korrelerar med Fe/S-halten i sulfidjordar borde det kanske gå att utgå från den 
halten för att ta reda på hur mycket Fe och S som lakats ut ur jorden. Eftersom Fe binder i 
oxider vid oxidering av sulfidjordar borde förlusten i total Fe/S uppkomma på grund av 
förlusten av S medan Fe borde visa sig i utfällningar efter oxidering. Men som tidigare 
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nämnts fanns inga tecken på större partier av rostutfällningar. Den höga organiska halten i 
botten av alla gropar utom den sista kan förklaras av att det var ett torvliknande material där, 
förmodligen var det en myrliknade mark där innan det blev en deponi. Den högra organiska 
halten i botten av groparna var betydligt mycket högre än vad som är vanligt för sulfidjordar. 
 
Mätningar av sulfidjordar i norra och mellersta Sverige visade att svavelhalter mellan 2-2,5 % 
dominerade i området, variationen låg mellan 0,65 och 3,9 %. För moränjordar i området var 
svavelhaltens medianvärde 0,016 % (Ivarsson et al 1999). Vanliga svavelhalter för 
firnkornssediment i de Skandinaviska kustområdena ligger svavelhalten normalt kring 0,2 
till 2 % (Åström et al 1997). Svavelhalten i berggrunden för området runt Umeå ligger mellan 
0,01-0,05 % (Anderson et al 1999). De uppmätta svavelhalterna för deponin hade ett 
medelvärde på 0,08 om alla värden räknades in, ett värde skiljde sig markant från de andra 
och om detta värde räknades bort låg medel för deponin på 0,03 (tabell 1). Båda värdena låg 
väldigt nära det svavelvärde som finns i berggrunden, detta visar på att svavelhalterna i 
deponin är relativt. I jämförelse med de halter som brukar anges för sulfidjordar är de 
uppmätta värdena väldigt låga. Undersökning av sulfidjordar i Finland visar att 
totalkoncentrationen av S och låg runt 0,24 till 1,04 % och hade ett pH på omkring 4 
(Österholm et al 2002), även detta stödjer att det är låga värden som uppmätts i deponin. 
Den totala halten av svavel och järn brukar följa den organiska halten, en lägre totalhalt av 
svavel och järn skulle kunna indikera på att oxidation inträffat och svavlet därmed försvunnit 
med avrinnande vatten och järnet fällts ut. Hade jorden oxiderat borde det funnit 
utfällningar av järn, inga större mängder utfällningar fanns. 
 
Värdena för S-halterna är inte helt jämförbara mellan de olika studierna då olika maskiner 
används för att få fram värdena. I denna studie användes liksom i Sohlenius et al 2004. en  
XRF-flouseosence medan många andra forskare har använt en LECO (Clark 1996; Österholm 
et al 2002). Men även om olika maskiner använts borde det kunna ge ett ganska korrektt 
resultat oberoende av vad man använt. 
 
Pousette (2010) gjorde bedömningen att en jord med ett totalt innehåll av 0,06 % svavel gav 
en försumbar försurande effekt. Vidare gjordes bedömningen att om en jord hade en Fe/S-
kvot som var större än 60 så var den försurande effekten också försumbar. En Fe/S-kvot på 
lägre än 3 leder i de flesta fall till en påtaglig försurande effekt men en hög organisk halt eller 
mark med tillgång på karbonater skulle kunna buffra mot försurningen. Eftersom den 
deponerade jorden har en låg organisk halt buffrar den dåligt mot försurande ämnen. Men 
svavelhalten låg generellt sett under det värde som Pousette (2010) angav som försumbart 
försurande. Av det 16 proverna var det 3 stycken som hade en Fe/S kvot lägre än 60 men 
ingen hade lägre än 3 och för ett av dessa prover var den organiska halten bara 0,2 %. Utifrån 
detta kan försurningspotentialen anses som mycket låg och att den troligen inte ändrats så 
mycket sedan materialet lades på platsen. 
 
För att verkligen fastställa försurningspotentialen i den aktuella jorden kunde laktest 
genomförts. Genom att göra ett laktest kan man se hur mycket utläckbart svavel det finns i 
marken (Pousette 2010). Det finns två laktester att använda sig av ifall laktest ska 
genomföras den ena är MRM-metoden då lakning sker genom att vatten får rinna genom ett 
torkat, finfördelat prov, varefter vattnet analyseras. Den andra är LTU-metoden där vatten 
hälls över ett torkat, finfördelat prov och blandningen rörs om. Därefter får blandningen stå i 
fyra timmar och sedimentera, varefter vattnet analyseras. Ingen dessa metoder ger en 
entydig bild av försurningspotentialen hos sulfidjord utan de kompletterar varandra (Mácsik 
2000). Tid fanns emellertid inte för att genomföra något laktest. Mätningen pH för den 
oxiderade jorden indikerade att det inte fanns någon försurningspotential och laktest hade 
därmed troligen inte visat så mycket. Resultatet av pH-mätningarna indikerar på att 
lakförsök inte hade varit nödvändigt att göra då jorden erhöll ungefär samma pH både i 
färskt som i torkat tillstånd. De likartade värdena ger en indikation på att det inte fanns 
någon försurningspotential i jordarna. Jorden i deponin var ganska hårt packad och 
dessutom täckt med ett lager matjord som förhindrar syre att nå ner till materialet i deponin. 
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Genom att minska jordens kontakt med luften så att ingen oxidering sker blir 
försurningspotentialen lägre. Det fanns inga synliga sprickor i jorden något som annars är 
vanligt i sulfidjordar. Ifall jorden hade varit en anaerob (syrefri) sulfidjord hade det 
förmodligen gått att känna den karaktäristiska lukten som sulfidjord har, men inte någon av 
groparna gick det att känna någon speciell lukt 
 
Resultaten av vattenhalten visade att hela jordmassan hade ungefär samma vattenhalt kring 
20 %. I jämförelse med vattenhalten för siltiga sulfidjordar som i Norr- och Västerbotten 
normalt har en vattenhalt på 50-80 % var den uppmätta halten i deponin på 20 % väldigt låg 
(tabell 4 och 7).  
 
Resultaten följer alla samma mönster och visar inte på någon större inblandning av sur 
sulfatjord i deponin. Det organiska innehållet var för lågt för att kunna ge förutsättningar för 
sulfidinnehåll (Pousette 2010). När kolhalten bestäms genom glödförlust är det brukligt att 
räkna bort en viss procent för att kompensera för vatten som bundit till lera som också avgår 
ytterligare (Larsson et al 2007; Pousette 2010), detta gjordes inte i det här fallet för det var 
redan så låg kolhalt. Hade kompensation gjorts skulle halten av organiskt material troligen 
minskat lite. Mätningarna pekar på att jorden i fråga inte innehåller den mängd svavel eller 
har den organiska halt som gör att den kan klassas som en sulfidjord. Vattenhalten var 
mycket lägre än vad som är normalt i sulfidjordar och detta kan inte förklaras av att det var 
det skulle vara mycket lägre grundvattennivå detta år, även om de stora magasinen hade en 
lägre nivå än normalt. Den saknar utfällningar av järn vilket skulle kunna visa på att det 
funnit mycket järn i jorden som kunnat oxiderat. Inte heller pH-mätningarna stödjer teorin 
om att jorden innehåller större mängder försurande ämnen. 
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