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SAMMANFATTNING 
 

Eksjö övnings- och skjutfält har använts till olika ändamål i historien, inte minst för militärt 

skytte under 400 år. De olika verksamheterna kan misstänkas orsaka miljöföroreningar. Den 

här studien fokuserar på metallföroreningar som härstammar från militär ammunition och 

sprids ut till olika recipienter i miljön. 

Försvarsmakten hos Göta ingenjörregemente i Eksjö har sedan länge bedrivit militär 

verksamhet på Eksjö övnings- och skjutfält. Ammunitionen som används vid övningarna 

ligger utspritt i naturen i verksamhetsområdet. Då ammunitionen vanligen består av 

tungmetaller, främst bly, tros detta kunna orsaka miljöförstöring. Kontroller av 

miljötillståndet har gjorts sedan 1990-talet. Efter att undersökningarna tytt på att inga 

nämnvärt höga tungmetallhalter har hittats i olika recipienter, har omfattningen och 

frekvensen av kontrollrutinerna minskats de senaste åren, till att mer eller mindre upphöra 

helt. Försvarsmakten är dock skyldig att kunna säkerställa att deras skytteverksamhet inte 

förorenar för mycket. De får med andra ord inte förorsaka föroreningar som överskrider av 

Naturvårdsverket fastställda riktvärden. 

Den här studien utgör en grundlig undersökning av miljösituationen på skjutfältet. Målet 

är att se om det finns förhöjda halter av tungmetaller vid övnings- och skjutfältet. 

Slutprodukten av studien är ett reviderat kontrollprogram för Försvarsmaktens fortsatta rutiner 

att efterse tillståndet i miljön på övnings- och skjutfältet. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Syfte 
Det ena syftet med den här studien var att skapa ett nytt kontrollprogram för Försvarsmakten 

miljöövervakning av metallföroreningar vid Eksjös militära övnings- och skjutfält. Det 

kontrollprogram som tidigare använts var inte tillräckligt omfångsrikt eller representativt. Det 

förlegade kontrollprogrammet var tänkt att förkastas och ersättas med den uppdaterade 

versionen. Detta uppdaterade kontrollprogram skulle därefter vara avsett att användas vid 

Försvarsmaktens rutinarbete av miljöövervakning framöver. 

Det andra syftet var att erhålla tidsserier av halten hos de olika metallföroreningarna i 

ett flertal recipienter vid Eksjös militära övnings- och skjutfält. De tidsserier som redan hade 

gjorts av Försvarsmakten från tidigare miljöövervakning skulle kompletteras med nya värden 

av metallhalter, erhållna från den här studien. Sådana data skulle erhållas genom praktiskt 

arbete innehållande miljöprovtagning och analys av prover. Provtagningen skulle då baseras 

på Försvarsmaktens senaste (och förlegade) kontrollprogram. Dock skulle detta 

kontrollprogram uppdateras redan under planeringsstadiet av fältarbetet. Det utkast som då 

skulle skapas i det stadiet, var tänkt att ange riktningen till det slutliga kontrollprogrammets 

utformning. Detta definitiva kontrollprogram var tänkt att utgöra det här projektets 

slutprodukt. 

 

1.2 Avgränsningar 
Avgränsningen för studien styrdes i huvudsak av tre faktorer, nämligen den vetenskapliga, 

den ekonomiska och den tidsmässiga. Den vetenskapliga faktorn härleddes till 

studieinriktningen för utbildningsprogrammet Civilingenjör Naturresursteknik. Programmet 

baseras på geovetenskap och därmed handlade den här studien uteslutande om oorganiska 

föroreningar. Den ekonomiska faktorn styrdes av summan pengar som fanns att tillgå för att 

utföra studiens olika moment. Kostnaden för resurser till arbetet avvägdes mot nyttan och 

omfattningen av att utföra studien. Den tidsmässiga faktorn, såsom den vetenskapliga, styrdes 

av utbildningsprogrammet. Tiden som avsågs för den här studien var 20 arbetsveckor. Ett 

kvalitativt arbete under den perioden förutsatte att studiens omfattning begränsades så att de 

olika momenten kunde behandlas med den tid som krävdes. 

1.2.1 Den vetenskapliga avgränsningen 

Studien skulle avspegla inriktningen för den geovetenskapliga utbildningen Civilingenjör 

Naturresursteknik. Den vetenskapliga faktorn begränsade således studiens omfattning att 

inrikta sig på geovetenskap. På skjutfält förekommer vanligen olika typer av föroreningar, 

dels från ammunition men även exempelvis från sprängämnen och läckage av bränsle 

(Österling, H., 2003). I det här fallet undersöktes endast metalliska föroreningar och deras 

spridning på skjutfältet. Sex olika faktorer undersöktes. Metallerna i fråga var bly, koppar, 

järn och zink. Resterande i undersökningen var de två kemiska faktorer, pH och elektrisk 

konduktivitet. 

Bly var det mest kritiska ämnet bland metallerna som undersöktes. Bly utgör vanligtvis 

ett huvudelement i ammunitionen som används på skjutfältet. Bly är den tungmetall som kan 

orsaka mest skada på miljön och människors hälsa (Siebielec & Chaney, 2012). Tungmetallen 

koppar är normalt ytterligare beståndsdel i ammunitionen. Koppar är dock inte lika skadligt 

som bly i motsvarande halt (Sanderson et al., 2012). Båda metallerna kan spåras med hjälp av 

att undersöka spridningen av järn. Dessa tungmetaller förekommer nämligen vanligtvis som 

spårelement i olika specieformer av järn. Därför är järn även ett intressant element att 



 Undersökning av tungmetallspridning på militärt skjutfält 

   

6 Erik Svensson, Civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik, LTU 

 

inkludera i studien. Även zink är en metall som kan utgöra en förorening, då det har visat sig 

att det kan förekomma i höga halter på militära skjutfält (Laporte-Saumure et al., 2011; Lin et 

al., 1994). 

För att se sambandet mellan specieform av metallerna och surhetsgrad, undersöktes pH 

och elektrisk konduktivitet. I studien mättes dessa kemiska faktorer endast i vattenproverna. 

Lågt pH indikerar vanligtvis på att metallerna förekommer i löst form. Likaså indikerar 

neutralt och högt pH på att metallerna förekommer i fast form. Elektrisk konduktivitet 

avspeglar jonaktiviteten av metaller i löst form. Värdet för pH följs därmed åt omvänt 

proportionerligt av värdet för elektisk konduktivitet. Då dessa faktorer relaterar till varandra, 

togs bägge med i studien. 

1.2.2 Den ekonomiska avgränsningen 

En viss summa pengar fanns att skjuta till för det här projektet. Analyskostnader spåddes 

utgöra den högsta bland utgifterna. Omfattningen av analysen behövde därmed avgränsas. I 

åtanke fanns aspekten att kan det förekomma flera relevanta metalliska föroreningar som 

härstammar från militär aktivitet, och som någon gång borde studeras. Som alla projekt 

bestäms omfattningen i slutändan av hur mycket pengar det finns att investera i projektet. 

Analyskostnaden som skulle utgöra den högsta utgiften i projektet avgränsades på så sätt att 

endast de fyra mest relevanta (tung)metallerna analyserades, utöver de två kemiska 

parametrarna. 

1.2.3 Den tidsmässiga avgränsningen 

Utförandet av studien sträckte sig inom ramen av 20 arbetsveckor. Ett kvalitativt arbete under 

den perioden förutsatte att studiens omfattning begränsades så att de olika momenten kunde 

behandlas noggrant med den tid som krävdes. Projektet blev därmed fördelat till 17 veckors 

litteraturstudier och rapportskrivning samt tre veckors fältarbete med miljöprovtagning. 

 

1.3 Motiv till att utföra denna studie 

 
1.3.1 Bakgrund om tidigare provtagningsarbete på skjutfältet 
Provtagning har förkommit på skjutfältet sedan 1990-talet. För att undersöka läckage av 

metaller från mark till vatten, utarbetade verksamhetsutövaren ett första kontrollprogram för 

provtagning. För att fånga upp områden med förväntat höjda halter (skjutbanor, målområde 

artilleri, utrinningspunkter från avvattningsområden) var antalet provpunkter till en början 

omfattande. Även antalet metaller och analyserade faktorer var omfattande (vattenmossa, 

leverhomogenat i fisk). Resultaten från provtagningen påvisade att läckage av metaller inte 

skedde till yt- och grundvatten, vilket kommunicerades till tillsynsmyndigheten 

Generalläkaren. Utvärderingen visade på ett förändrat behov av mätningar och kontroller. 

Provpunkter utgick ur programmet, andra tillkom, främst ett antal grundvattenrör. Rören hade 

installerats i anslutning till miljökulfång på skjutbanorna och en bullervall i Norra Kulla som 

uppförts av återanvänd kulfångssand. Med anledning av det förändrade behovet av mätningar 

och kontroller reviderades programmet. 

Vissa säsonger har ingen provtagning förts alls. Faktum är att dessa rutiner 

egenkontroll av miljön på skjutfältet har upphört i princip helt och hållet sedan 2011. 

Anledningen var att Försvarsmakten vid Göta ingenjörregemente i Eksjö ansökte om att 

upphöra med egenkontrollen, eftersom inga höga metallhalter hade upptäckts efter flera års 

provtagning. Inget tillstånd av Generalläkaren har ännu givits, och något tillstånd med att helt 
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upphöra med egenkontrollen kommer troligen heller aldrig att ges. Försvarsmakten är skylig 

att kunna säkerställa att deras miljöförorenade verksamhet inte förorenar miljön för mycket. 

Detta ska kontinuerligt kunna styrkas med analysresultat från provtagning som underlag. 

Istället för att avsäga det nuvarande kontrollprogrammet, behöver det istället revideras. Ett 

förslag på reviderat kontrollprogram var ett av syftena med den här utredningen. Förslag på 

sådant kontrollprogram finns representerat i Bilaga 4 – Reviderat kontrollprogram.  

1.3.2 Behov av ny omfattande provtagning 

Med den här utredningen fördes en omfattande provtagning i ett flertal recipienter. Detta 

gjordes för att kunna se ett mönster i hur metallföroreningar sprids i olika delar av naturen. 

Därmed togs prover i grundvatten, ytvatten, jord, sediment, fisk och svamp. Även antalet 

provpunkter utökades jämfört med föregående provtagningar. Vid fortsatt provtagning 

bedömdes dock att omfattningen av provtagningen kunde minska något.  

1.3.3 Nuvarande miljösituation på skjutfältet 

Flera av provpunkterna i utredningen påvisade låga värden av tungmetaller i de olika 

recipienterna. Metallspridning kan inte påvisas ske till yt- och grundvatten på Eksjö övnings- 

och skjutfält. Det lär dock ha förekommit en långvarig spridning av tungmetaller (särskilt bly) 

från ammunition till miljön i Ränneslätt på Eksjö skjutfält. För höga halter av bly upptäcktes i 

jorden vid provpunkterna Eksjö/3 samt Eksjö/8. Båda provpunkterna befinner sig på 

Ränneslätt som i århundranden varit ämnat för militärt skytte. Eksjö/3 är placerad i ett 

sluttande parti mellan Skjutbana 7 och Kokhusgölen. Eksjö/8 befinner sig vid en 

grundvattenkälla i norra änden av Soåsen. 
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2. VALD METOD FÖR PROVTAGNING 
 

Huvuddelarna i det här projektet innefattar planering av provtagning, utförande av 

provtagning, utvärdering av analysresultat, förslag på lämpliga efterbehandlingsmetoder samt 

förslag till reviderat miljökontrollprogram åt Försvarsmakten hos Göta ingenjörregemente. 

Litteraturunderlag som styrt val och beslut till metodik för planeringen för fältarbetet kan ses i 

i åttonde kapitlet i Bilaga 1 – Litteraturstudie. 
 

2.1 Provtagningsdemo: kort arbete inför planering av provtagning  

Innan en djupgående planering av provtagning på Eksjö övnings- och skjutfält, gjordes en 

provtagningsdemo. Detta för att snabbt få en överblick av föroreningssituationen och behov 

av ett gediget provtagningsarbete. Planeringsdemon kan beskrivas som en kort inledande fas 

som styr fortsatt planering. 

 2.1.1 Sätt upp projektmål 

 Inledningsvis sattes mål upp för provtagningsprojektet: 

 
- Undersöka om det finns förhöjda halter av tungmetaller på Eksjö övnings- och 

skjutfält. 

- Bedöma om platser på fältet innebär risker för människa och miljö enligt MIFO 

modellen, och i så fall hur. 

- Föreslå rutiner för fortsatt egenkontroll av miljösituationen på skjutfältet  

2.1.2 Snabb förundersökning av området som avses för provtagning 

För att hitta provtagningsstrategier där provtagning väntas ske, studerades gamla rapporter, 

handlingar och kartor som berör historisk provtagning på fältet. Denna förundersökning utgör 

första delen av litteraturstudien i Bilaga 1. Ett flertal kontaktpersoner vid Göta 

ingenjörregemente och Eksjö kommun, vilka har kopplats till den tidigare provtagningen, 

kontaktades och intervjuades. 

2.1.3 Undersök förutsättningar med konceptuell modell 

På grund av tidsbrist innan preliminärt inplanerad provtagning, fanns inte tid för att arbeta 

fram en konceptuell modell över olika delområden på övnings- och skjutfältet. En konceptuell 

modell kan ses som ett komplement, till förarbetet inför provtagningsplanering. Den må dock 

inte vara avgörande för planeringen, men stödjande.  

2.1.4 Kvalitetssäkrad miljökontroll 

Detaljerade metoder för att nå en kvalitetssäkrad miljökontroll vid fältarbete för provtagning 

beskrivs i Bilaga 2 – Provtagningsplan. 

 

2.2 Provtagningsstrategi: Planering av provtagning  
Då provtagningsdemon/förarbetet inför provtagningsplaneringen gjordes klart, påbörjades 

definiering av provtagningsstrategin.  Den färdiga produkten av strategin mynnade sedan ut i 

provtagningsplanen.  
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2.2.1 Ange delsyftet/delsyftena med provtagningen 

Målen som angavs i provtagningsdemon bröts ned till mindre syften. Dessa definierades 

tydligt, för att en lämplig strategi skulle kunna väljas. Syftena anges i svar på följande frågor:  

- Föra provtagning i ett flertal recipienter för spårning av tungmetallspridning. 

- Utvärdera analysresultaten och försöka se ett mönster mellan de olika proverna. 

- Jämföra den här studiens utvärdering med tidigare studier som förts på övnings- och 

skjutfältet. 

- Komma fram till eventuella saneringsbehov. 

- Föreslå efterbehandlingsmetoder. 

- Skapa ett reviderat kontrollprogram åt Försvarsmakten hos Göta ingenjörregemente, 

för egenkontroll hos representativa recipienter i representativa provpunkter. 

2.2.2 Förkovra i förhandskunskap 

Innan provtagningen genomfördes fortsatta förstudier om provtagning på Eksjö övnings- och 

skjutfält samt hur data som erhålls från provtagningen ska behandlas. Litteraturstudier gjordes 

fortsättningsvis av gamla rapporter från egenkontrollen av miljösituationen på fältet. 

Därutöver studerades även generella provtagningsmetoder enligt standarder i vetenskapliga 

rapporter. Litteraturstudierna presenteras i Bilaga 1. 

2.2.3 Definiera provtagningens rumsliga avgränsning samt lägesbestämning 

Eksjö övnings- och skjutfält har enligt tidigare rapporter delats upp efter tillrinningsområden. 

Samma uppdelning följdes även i den här utredningen. Tillrinningsområdena utgjorde 

periferin till många av provpunkterna. Dessa provpunkter var stationerade i de lägen där det 

fanns ett tillflöde av yt- och grundvatten från många håll. I dessa punkter antogs det finnas 

högst koncentrationer av tungmetaller från föroreningar. Punkterna stationerades ut vid 

övnings- och skjutfältets utflöden. Även referenspunkter stationerades ut i områden som inte 

påverkats av föroreningar från ammunition, alltså vid inflöden till övnings- och skjutfältet. 

I den här studien valdes samtliga punkter som förekommit av och till i de tidigare 

undersökningarna på övnings- och skjutfältet. Antalet punkter utökas till och med något. 

Delområdena som antogs representera höga metallhalter var dalen vid Lidbroåns södra utlopp 

från fältet, skjutbanorna på Ränneslätt, Kokhusgölens dike som passerar skjutbanorna, 

Bjälmens västra utlopp från fältet samt området runt den blyinnehållande bullervallen på 

Norra Kulla. Holmserydsjön antogs ligga inom ett område som var relativt opåverkat av 

militärt skytte. Vatten tillrinner sjön från norr, där inlopp till skjutfältet finns. Delområdet 

ansågs vara lämpligt för referensprovtagning. Se karta i Figur 1. 

Placering av provpunkter för den här studien har följt mönstret av utstationeringar av 

provpunkter från de tidigare undersökningarna. Antalet provpunkter har dessutom ökat med 

ytterligare två provpunkter i den här studien. De punkter som ingått tidigare 

miljöprovtagningsarbeten finns beskrivna i sjunde kapitlet ”Försvarsmaktens tidigare 

egenkontroll på skjutfältet” i Bilaga 1 – Litteraturstudie. Dessa punkter är Eksjö/1 Lidbroån, 

Eksjö/2 Fällbohemsdamm, Eksjö/3 Ränneslätt, Eksjö/4 Dike från Kokhusgölen, Eksjö/5 

Bjälmen, Eksjö/6 Bjälmens utlopp, Gv Skjutbana 2, samt Gv1, Gv2 och Gv3 vid bullervallen i 

Norra Kulla. De provpunkter som tillkommit är Eksjö/8 samt referenspunkten Eksjö/7 
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Holmserydsjön. Exakta koordinater för varje provpunkt kan ses i Tabell 1 i Bilaga 2 – 

Provtagningsplan. 

 

 

Figur 1. Karta (Metria, 2014) över Eksjö skjutfält (innanför grön markering) med provtagningspunkter. 
 

2.2.4 Bestäm provtagningsmedier 

För att kunna spåra spridningen av tungmetallerna från ammunitionen till miljön valdes flera 

olika recipienter ut för provtagningen. Eftersom metallerna förekommer i olika form (jonform 

löst i vatten, komplexform bundna till partiklar, organiska föreningar) ansågs det lämpligt att 

låta undersöka metallhalter i olika medier. Recipienterna som valdes var jord, sediment, 

ytvatten, grundvatten samt biota (fisk och svamp). Vid varje provpunkt har det tidigare endast 

provtagits i en av recipienterna. I den här studien innefattar varje provpunkt flera olika 

recipienter. Detta för att kunna se ett sammahang av föroreningshalter i olika delar av ett 

ekosystem på ett och samma ställe. Detaljer som vilka recipienter som provtagning ska föras i 

finns listade i Tabell 1 i Bilaga 2 – Provtagningsplan. 

Tidigare hade det förts provtagning i vattenmossa, men den recipienten visade sig vara 

ineffektiv, då den måste odlas på nytt varje år samt att vattendraget där den odlades ibland 

kunde vara torrlagd (Johansson, P., 2006). Svamp var ett nytt recipientmedium för 

provtagning. Trots att det inte är vanligt att ta prover i svamp, valdes denna recipient med av 

två anledningar. Den ena anledningen var att övnings- och skjutfältet är ett område där många 
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plockar matsvamp. Då svamp är en organism som vanligen suger upp avfallsämnen, såsom 

tungmetaller, vore det ur hälsosynpunkt lämpligt att undersöka metallhalten i svamp. Den 

andra anledningen var att svamphalterna på något sätt kan korrelera med halterna i de andra 

recipienterna, och på så sätt komplettera provtagningen.   

2.2.5 Fastställ provtagningsskala 

Provtagningsskalan med avseende på distans och orientering på skjutfältet rörde sig mellan 

enhetsprefixen ”cm-km”. För jordprover som skulle tas strax under humusskiktet vid 

markytan, hamnade djupen för groparna på en skala av ”cm-dm”. Likaså skulle 

ytvattenprover tas i vatten strax under ytan. För provtagning av sediment befann sig 

bottendjupen vid provpunkterna i sjöarna på en skala mellan ”dm-m”. Uppgifter om 

grundvattenrörens djup talade om att samtliga var 2 m djupa under markytan. Orienteringen 

mellan provpunkterna på skjutfältet hamnade på en skala om ”m-km”. 

Provtagningsskalan med avseende på provvolym rörde sig mellan enhetsprefixen ”ml-

dl”. För provflaskor till grundvatten och ytvatten avsågs en skala om ”ml-cl”. Fasta prover, 

såsom jord, sediment och biota, skulle fyllas i provburkar inom storleksordningen ”dl”.  

2.2.6 Bestäm typ av prov 

Det fastställdes att proverna i de olika punkterna skulle utgöra enskilda prov (för ytvatten, 

grundvatten och sediment) och samlingsprov av mindre delprover (för fisk, svamp och jord). 

Delprov skulle öka säkerheten för att proverna som lämnas in till analys är representativa. Av 

praktiska skäl skulle ytvatten, grundvatten och sediment få utgöra enskilda prov. Ytvattnet är i 

stort sett detsamma i en provpunkt i sjö som 10 m bort i samma sjö. Grundvattnet fanns 

endast i ett rör i en provpunkt. Sediment i en provpunkt på sjöbottnen är ungefär identiskt som 

sedimentet på bottnen 5 m bort. Dessutom antogs det vara svårt att hämta prover från en 

roddbåt som var det enda alternativet för provtagning i sjö/göl.  

Koordinaterna för en provpunkt skulle få utgöra centrum i en provtagningsareal, inom 

vilken delprover kan tas. Arealen kunde sträcka sig inom en radie mellan 1-40 m ut från 

centrum. Variationen av radien var tänkt att undvikas så mycket som möjligt, men fick 

anpassas vid varje provpunkt efter terräng och tillgänglighet (av exempelvis svamp). Vid 

provpunkter med grundvattenrör, fick röret utgöra centrum för en provtagningsareal. I övriga 

fall var det provpunktskoorinaterna som utgjorde arealens centrum. Även ytvattenprover togs 

i arealens centrum. Delprover för jord respektive svamp skulle tas någorlunda jämt utspritt 

runt arealens centrum. Delproverna skulle blandas i en påse för respektive recipientmedium 

och ett stickprov skulle tas ur blandingen. Stickprovet skulle därmed vara lika med ett 

sammansatt prov. Se exempel för hur delprover och enskilda prov kan stationeras ut i 

provtagningsareal i Figur 2. 
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Figur 2. Karta (Eniro, 2014) över Lidbroåns södra mynning med provpunkt Eksjö/1. 

 

2.2.7 Bestäm antal prover 

Fastställandet av antalet prover styrdes av finansiering för undersökningsprojektet samt 

strävan efter att ta prover från flera olika recipienter hos varje provpunkt. Antalet prover 

skulle uppgå till 35 stycken. Se mer i Tabell 1 i Bilaga 2 – Provtagningsplan. 

2.2.8 Definiera provtagningsfrekvens och tidpunkt 

Tidsperioden för provtagningen planerades sträcka sig mellan tre veckor i oktober månad 

2014. Tidsperioden stämdes av med skjutfältschefen, som godkände att provtagningen kunde 

genomföras som planerat.  

Provtagningsperioden ansågs vara lämplig, då svamp och växter skulle kunna påvisa 

bioackumulerade metallhalter. För den här undersökningen handlade det om ett 

engångstillfälle. Undersökningen kommer dock utgöra en del av statistiken tillsammans med 

tidigare undersökningar. Lämplig provtagningsfrekvens skulle komma att bestämmas i senare 

skede, det som skulle bli en del av den här utredningens slutprodukt, nämligen förslag på 

kontrollprogram för fortsatt egenkontroll på skjutfältet, med lämplig provtagningsfrekvens.  

2.3 Provtagningsplan: produkt av provtagningsstrategin 
Den valda provtagningsstrategin för den här utredningen finns i en provtagningsplan. Se mer i 

Bilaga 2 – Provtagningsplan. 
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2.4 Utförande av provtagning 
Provtagningsplanen användes som underlag och dess instruktioner följdes. 

2.4.1 Generella instruktioner 

Fältarbetet inleddes med rekognosering på skjutfältet samt inventering av utrustning och 

instrument. Utrustning kunde lånas av Eksjö kommun. Utrustning rengjordes och 

mätinstrument kalibrerades. Kylboxar och syradiskade provkärl beställdes av analysföretaget. 

Materialet tillkom oss någon vecka senare, lämpligt till provtagningens början. Provtagningen 

utfördes under tre veckors tid i oktober månad. 

Grundvatten 

Innan prover för grundvatten togs pumpades varje grundvattenrör ur på gammalt grundvatten 

för att låta nytt vatten sippra in i röret. Innan tömningen mättes rörets bottendjup och 

vattennivån i röret med klucklod. För tömning användes peristaltisk pump. Proceduren 

upprepas 1-2 gånger. Nytillrunnet grundvatten pumpades upp, filtrerades och fylldes upp i 

provflaska för omskakning och ursköljning. Flaskan fylldes sedan på nytt med filtrerat 

grundvatten och förslöts snabbt med kork. Provkärlen etiketterades och förvarades i kylbox 

till och med analysen. Grundvattenproverna togs i grundvattenrör i provpunkterna Gv 

Skjutbana 2, Eksjö/3, Gv1, Gv2 och Gv3 samt i grundvattenkällan vid Eksjö/8. 

Ytvatten 

Provtagning av ytvatten skedde från båt eller brygga vid provtagning ute på sjö, och från 

markkanten vid provtagning ur vattendrag. Bailer och Ruttner användes som vattenhämtare. 

Vatten hämtades upp 0,5 m under vattenytan. Innan ett vattenprov var komplett tvättades det 

en gång med ytvattnet. Ett separat kärl fylldes upp för mätning av kemiska variabler. 

Provkärlen etiketterades och förvarades i kylbox till och med analysen. Ytvattenproverna togs 

i provpunkterna Eksjö/1, Eksjö/2, Eksjö/4, Eksjö/6 samt Eksjö/7. 

Sediment 

Sedimentprovtagning skedde från båt på öppet vatten eller från brygga. Provtagningen skedde 

med hjälp av Ekman-hämtare. Sediment fylldes i provkärlet, förslöts, etiketterades och 

förvarades svalt i kylbox till och med analysen. Sedimentprovtagning gjordes i provpunkterna 

Eksjö/2, Eksjö/5 och Eksjö/7. 

Fisk 

Vid provtagning av fisk användes fiskenät som lades ut från båt. Efter ett dygn hämtades nätet 

upp som innehöll en fångst av ett flertal braxen och ett fåtal abborrar. Fiskarnas lever togs ut 

och lades i etiketterade provkärl. Proverna innehöll lever från delprover av fiskar av samma 

art och storlek i respektive kärl. Proverna lades i kylbox för förvaring. Provtagning av fisk 

skedde i provpunkten Eksjö/5. 

Svamp 

Provtagning av svamp gjordes i form av delprover som utgjorde ett samlingsprov. Proverna 

utgjordes av olika svampsorter, dock endast av skivlingar. Delproverna mixades samman i 

påse. Ett stickprov togs ur blandningen och lades i provkärl som sedan förvarades svalt i 
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kylbox. Svampproverna togs i provpunkterna Eksjö/1, Gv Skjutbana 2, Eksjö/3, Eksjö/4, 

Eksjö/6, Eksjö/7, Eksjö/8, Gv1, Gv2 och Gv3.  

Jord 

Provtagningen av jord skedde ur fyra gropar i närliggande periferi av en provpunkt. Ur 

groparna togs varsitt delprov som blandades i påse. Varje delprov bestod av en handfull 

mängd jord. Ett stickprov av fint jordmaterial togs ur blandningen och lades i provkärl. Provet 

etiketterades och förvarades svalt. Efter att provet togs fylldes groparna igen med bortgrävd 

jord. Jordprover togs i provpunkterna Eksjö/1, Gv Skjutbana 2, Eksjö/3, Eksjö/4, Eksjö/6, 

Eksjö/7, Eksjö/8, Gv1, Gv2 och Gv3. 

2.4.2 Förvaring av prover innan analys 

Proverna förvarades svalt i kylbox och skickades till analyslaboratoriet någon dag efter 

provtagning. 

2.5 Rapportering av provtagning 

Rapportering fördes i provtagningsprotokoll som togs med under fältarbetet. De uppgifter 

som samlades in vid varje provtagningstillfälle var klockslag och datum för provtagning, 

lufttemperatur, väderlek samt mätvärden för grundvattennivå och grundvattenrördjup. Dessa 

uppgifter skulle kunna komma att behövas som stöd till utvärderingen av analysresultaten. 
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3. ANALYSRESULTAT 
 

Analysresultaten nedan är uppdelade efter de analyser som gjorts från den här studiens 

provtagningar respektive tidigare studiers provtagningar. Anledningen är att i de tidigare 

studierna har ingen provtagning förekommit i exempelvis jord och svamp, samt att två 

provpunkter tillkommit, Eksjö/7 och Eksjö/8. För många prover från den här studien saknas 

det därmed data att jämföra med från tidigare studier. För enkelhetens skull vid presentation 

av all analysdata av de olika provtagningarna på fältet, redovisas dessa i två delkapitel. 

3.1 Analysresultat från den här studiens provtagningar 

Nedan presenteras halter av tungmetaller i respektive recipient vid de olika provpunkterna.  

Analysen av de olika proverna av grundvatten påvisar generellt låga metallhalter. Detta kan 

förklaras av relativt höga pH-värden, som sträcker sig mellan 5,3 (Eksjö/3) och 7,0 (Eksjö/8). 

Zink förekommer i något högre halter än bly och koppar. pH-värdets skiftningar ger större 

utslag hos zinkhalterna än hos de andra metallerna. Zinkhalterna varierar mellan 0,0029 mg/l 

(Eksjö/8) och 0,041 mg/l (Eksjö/3). Kopparhalterna varierar mellan 0,004 mg/l (Eksjö/8) och 

0,0035 mg/l (Gv1). Blyhalterna varierar mellan 0,00005 mg/l (Gv2) och 0,0011 mg/l 

(Eksjö/3). Se diagram i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Diagram av metallhalter och pH i grundvatten från provtagningen 2014. 

 

 

I ytvattnet varierar pH-värdet mindre än i grundvattnet. I ytvattnet rör sig pH mellan 6,9 

(Eksjö/2) och 7,3 (Eksjö/6), vilket gör att vattnet är nästintill neutralt eller lätt basiskt. 
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Metallhalterna är jämförelsevis låga. Likaså här som i grundvattnet, varierar zinkhalten 

kraftigare jämfört med bly och koppar. Högsta zinkhalten uppmättes till 0,032 mg/l i punkten 

Eksjö/2. Den lägsta zinkhalten uppmättes till 0,0045 mg/l i Eksjö/7. Här uppmättes också 

jämförelsevis höga halter av bly och koppar. Blyhalterna varierar mellan 0,00005 mg/l 

(Eksjö/7) och 0,002 mg/l (Eksjö/2) i de olika proven. Kopparhalterna varierar mellan 0,00072 

mg/l (Eksjö/7) och 0,0018 mg/l (Eksjö/4). Se Figur 4.  

 

Figur 4. Diagram av metallhalter och pH i ytvatten från provtagningen 2014. 

 

Jordproverna påvisar låga halter av koppar och zink i alla punkter. Bly uppmättes som lågt i 

alla punkter, förutom i Eksjö/3 och Eksjö/8. I dessa punkter ligger blyhalten på nivåer över 

Naturvårdsverkets riktvärden. I dessa punkter uppmättes också de högsta zink- och 

kopparhalterna, men överträffar dock inte riktvärdena. Blyhalterna varierar mellan 6 mg/kg 

TS (Eksjö/1) och 600 mg/kg TS (Eksjö/3). Kopparhalterna sträcker sig mellan 3,6 mg/kg TS 

(Eksjö/6) och 25 mg/kg TS (Eksjö/3). Zinkhalterna varierar mellan 6,4 mg/kg TS (Eksjö/7) 

och 39 mg/kg TS (Eksjö/3). Se Figur 5. 
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Figur 5. Diagram av metallhalter i jord från provtagningen 2014. 

 

Halterna av de olika metallerna i sedimentproverna varierar kraftigt. De högsta metallhalterna 

uppmättes i Eksjö/5. I referenspunkten Eksjö/7 hittades de lägsta halterna av bly (7,1 mg/kg 

TS) och koppar (12 mg/kg TS)). Den högsta blyhalten uppmättes till 120 mg/kg TS i Eksjö/5. 

Även kopparhalten var som högst i Eksjö/5 med 59 mg/kg TS. Zinkhalterna sträcker sig 

mellan 37 mg/kg TS (Eksjö/2) och 380 mg/kg TS (Eksjö/5). Se Figur 6. 

 

Figur 6. Diagram av metallhalter i sediment från provtagningen 2014. 
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av metallhalter i abborre från Västra Sommen. Blyhalterna varier mellan 0,02 och 0,1 mg/kg 

TS i de olika proverna. Kopparhalterna varierar mellan 1,6 mg/kg TS (Eksjö/5)  och 9,3 

mg/kg TS (Västra Sommen). Zinkhalterna sträcker sig mellan 26,0 mg/kg TS (Eksjö/5) och 

30,3 mg/kg TS (Västra Sommen). Se Figur 7. 

 

Figur 7. Diagram av metallhalter i abborre från provtagningen 2014. 

 

I svampproverna uppmättes väldigt låga halter av bly. Den lägsta blyhalten (0,02 mg/kg TS) 

hittades i svampprovet från punkterna Gv Skjutbana 2 på Ränneslätt samt Gv1 vid Norra 

Kulla. Den högsta blyhalten uppmättes i provet från Eksjö/3 på Ränneslätt. Koncentrationerna 

av koppar och zink varierar desto mer mellan de olika proverna. Kopparhalterna varierar 

mellan 1,2 mg/kg TS (Gv Skjutbana 2) och 19 mg/kg TS (Eksjö/1). Zinkkoncentrationerna 

sträcker sig mellan 4,9 mg/kg TS (Gv Skjutbana 2) och 14 mg/kg TS (Eksjö/1). Se Figur 8. 

Figur 8. Diagram av metallhalter i svamp från provtagningen 2014. 
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3.2 Analysresultat från tidigare studiers provtagningar 

Analysresultat från ytvattenprovtagning i Eksjö/1 kan spåras tillbaka redan från år 2000. 

Halten för bly har varierat mellan 0,0001 mg/l som lägst och 0,0012 mg/l som högst. Alla 

blyvärden hamnar inom kategorin ”mindre allvarligt” enligt Naturvårdsverkets indelning 

(SNV, 1999a). Kopparhalten varierar mellan 0,0005 mg/l som lägst och 0,0056 mg/l som 

högst. Zinkhalten sträcker sig mellan 0,001 mg/l och 0,005 mg/l. Värdet för pH varierar 

mellan 6,6 och 7,5. Se diagram i Figur 9. 

 

Figur 9. Diagram av metallhalter och pH i ytvatten vid provtagning i Eksjö/1 mellan år 2000 och 2014. 

 

Analysresultat från grundvattenprovtagning i provpunkten Gv Skjutbana 2 finns 

dokumenterade sedan 2007. Vid den här provtagningen har endast bly och zink analyserats. 

Blyhalten i grundvattnet var som högst i början av provtagningen på 0,0045 mg/l och har 

sjunkit successivt till 0,00005 mg/l vid den senaste mätningen. Under det här tidsspannet har 

pH-värdet variet mellan 5,8 som lägst och 6,4 som högst. Grundvattnet kan betecknas som 

något surt. Se Figur 10.  
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Figur 10. Diagram av metallhalter och pH i grundvatten vid provtagning i Gv Skjutbana 2 mellan år 2007 och 2014. 

 

Grundvatten har provtagits i provpunkten Eksjö/3 sedan 2004. Blyhalten pendlar mellan 

0,0005 mg/l som lägst och 0,055 mg/l som högst. Koppar- respektive zinkhalten har mätts 

under perioden 2004-2006 samt i senaste mätningen 2014. Kopparhalten har variet mellan 

0,0031 mg/l som lägst (senaste mätningen) och 0,0095 mg/l som högst. Den lägsta 

koncentrationen för zink uppmättes till 0,011 mg/l vid allra första mätningen 2004, och den 

högsta uppmättes till 0,14 mg/l senare under samma år. Sedan 2007 har pH-mätningar gjorts. 

Värdet för pH har varierat mellan 5,0 och 5,6. Se Figur 11. 

 

 
Figur 11. Diagram av metallhalter och pH i grundvatten vid provtagning i Eksjö/3 mellan år 2004 och 2014. 

 

Metallhalter har analyserats i leverhomogenat hos fisk i Eksjö/5 vid två olika tillfällen; 2007 

och 2014. Första mätningen gjordes på leverhomogenat från gädda, andra från abborre. 

Blykoncentrationen uppmättes vara 0,05 mg/kg TS i provet från 2007, respektive 0,026 mg/kg 

TS i provet från 2014. Kopparhalten var 4,9 mg/kg TS i det första provet, respektive 15 mg/kg 
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TS i det andra provet. Zinkhalten uppmättes till 130 mg/kg TS i provet från 2007, respektive 

34 mg/kg i provet från 2014. Se Figur 12. 

 

 
Figur 12. Diagram av metallhalter i gädda och abborre vid provtagning i Eksjö/5 år 2007 respektive 2014. 

 

Även i sediment i Eksjö/5 har metallhalterna uppmätts vid endast två tillfällen. Blyhalterna 

har sjunkit från 230 mg/kg TS år 2001 till 120 mg/kg TS år 2014. Kopparkoncentrationen har 

stigit något från 56 mg/kg TS vid första mätningen till 59 mg/kg TS vid andra mätningen. 

Även zinkhalten har stigit, från 330 mg/kg TS år 2001 till 380 mg/kg TS år 2014. Se diagram 

i Figur 13. 

 

 
Figur 13. Diagram av metallhalter i sediment vid provtagning i Eksjö/5 mellan år 2001 och 2014. 

 

I provpunkten Eksjö/6 har endast pH uppmätts i ytvatten åren 2000-2003, 2005 samt 2014. 

Värdet för pH har under mätningarna variet mellan 6,9 och 7,6. Vattnet kan betecknas som 

neutralt/lätt basiskt. Se diagram i Figur 14. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

2007-03-02 2014-10-23

K
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 -

 C
u

 &
 Z

n
 -

 (
m

g/
kg

 T
S)

 

K
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 -

 P
b

 -
 (

m
g/

kg
 T

S)
 

Eksjö/5: Leverhomogenat fisk 

Pb (mg/kg)

Cu (mg/kg)

Zn (mg/kg)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2001-03-14 2014-10-23

K
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 (

m
g/

kg
 T

S)
 

Eksjö/5: Sediment 

Pb (mg/kg TS)

Cu (mg/kg TS)

Zn (mg/kg TS)



 Undersökning av tungmetallspridning på militärt skjutfält 

   

22 Erik Svensson, Civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik, LTU 

 

 
Figur 14. Diagram av pH i ytvatten vid provtagning i Eksjö/6 mellan år 2000 och 2014. 

 

I provpunkten Gv1 har grundvatten analyserats mellan 2005 och 2009, en gång 2010 samt 

2014. Inledningsvis uppmättes extremt lågt pH-värde, endast 1,2 vilket är långt under 

normalt. Högre värden har därefter uppmätts efter första mätningen. Det hösta värdet 

uppmättes till 6,7. Grundvattnet är inte neutralt, utan något surt. I den första mätningen var 

blyhalten ända uppe på högsta halten vid 0,0094 mg/l, vilket är långt över riktvärdet på 0,005 

mg/l. Den lägsta blyhalten uppmättes till 0,1 vid två tillfällen år 2006. Se diagram i Figur 15. 

 

 
Figur 15. Diagram av blyhalt och pH i grundvatten vid provtagning i Gv1 mellan år 2005 och 2014. 

 

Liknande utveckling av pH och blykoncentrationen har skett i grundvattnet vid provpunkten 

Gv2. Vid första mätningen 2005 uppmättes pH till 1,2. Vid senare mätningen har pH alltid 

varit högre. Blykoncentrationen var vid samma tillfälle hela 0,083 mg/l. Vid senare mätningar 

har endast lägre blyhalter uppmätts. Det högsta pH-värdet nåddes upp till 6,6 år vid 
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mätningen 2014. Den lägsta blyhalten uppmättes till 0,00005 mg/l år 2010 samt 2014. Se 

diagram i Figur 16. 

 

 
Figur 16. Diagram av blyhalt och pH i grundvatten vid provtagning i Gv2 mellan år 2005 och 2014. 

 

Likaså i provpunkten Gv3, har blyhalten och pH analyserats i grundvatten från 2005. Värdet 

för pH har varierat mellan 1,2 som lägst (år 2005) och 6,7 som högst (år 2010). 

Blykoncentrationen uppmättes till 0,00008 mg/l som lägst (år 2010) och 0,066 mg/l som höst 

(år 2005). Se diagram i Figur 17.  

 

 
Figur 17. Diagram av blyhalt och pH i grundvatten vid provtagning i Gv3 mellan år 2005 och 2014. 
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4. DISKUSSION OCH UTVÄRDERING 
 

Analysresultaten jämfördes med nationella riktvärden och jämförelsevärden (Tabell 1-4 i 

Bilaga 1 – Litteraturstudie). De provpunkter där halter överskrider Naturvårdsverkets 

riktvärden är blyinnehållet i jord vid Eksjö/3 och Eksjö/8. Blyhalten i jordprovet från Eksjö/3 

uppgår till 600 mg/kg TS respektive i jordprovet från Eksjö/8. Alla andra prover har halter 

som håller sig under fastställda riktvärden, eller inom acceptabla jämförelsevärden. 

Utvärdering av metallhalterna hos de olika recipienterna i alla provpunkter har gjorts. I den 

fortsatta diskussionen ligger fokuseringen på de mest förorenade platserna, vid Eksjö/3 och 

Eksjö/8. Då endast låga metallhalter uppmättes i de andra proverna, hamnar dessa inte i fokus 

i den fortsatta diskussionen. 

4.1 Utvärdering av samtliga analysresultat 
Analysvärdena från tidigare provtagning av ytvatten i Eksjö/1 och Eksjö/6 samt grundvatten i 

Eksjö/3, Gv Skjutbana 2, Gv1, Gv2 och Gv3 samt leverhomogenat från fisk respektive 

sediment i Eksjö/5, kan jämföras med de uppdaterade värdena från den här studiens 

provtagning.  

4.1.1 Eksjö/1 Lidbroåns söndra mynning 

I Eksjö/1 har bly-, koppar- respektive zinkhalten höjts i olika utsträckning i ytvattnet sedan 

2011. De förhöjda värdena är dock långt ifrån att överskrida riktvärdena, men fortsatt analys 

av metallerna bör göras vid fortsatt provtagning i ytvattnet. Den senaste mätningen, 2014, 

visade att halterna av zink och koppar var relativt höga. Blykoncentrationen var däremot 

mindre än i många andra prover. Den höga metallhalten kan ha och göra med svampsorten. 

Fortsatt provtagning av svamp bör undvikas. En utvärdering av halterna i svamp blir ännu 

otydligare och paradoxal, när halterna av alla tre metaller visade sig vara väldigt låga, alla 

under riktvärdena. Jordprovtagning bör undvikas i fortsättningen. Provtagning i Eksjö/1 bör 

ske av ytvatten var annat år. 

4.1.2 Eksjö/2 Fällbohemsdamm 

Eksjö/2 har tidigare förekommit som provpunkt för sedimentprovtagning. Dock finns inga 

dokumenterade uppgifter från dessa äldre mätningar. Senast gjordes provtagning i vatten och 

sediment, år 2014. Metallhalterna i dessa medier ligger inom acceptabla nivåer. Inget 

saneringsbehov finns i Eksjö/2. Behov av fortsatt provtagning kan dock vara lämplig, då i 

sediment. Detta för att kunna komplettera analysen av prover från Eksjö/1, eftersom båda 

provpunkterna är kopplade till vattendraget i Lidbroån. I närheten av Eksjö/2 förekommer 

skjutverksamhet, på Jägargården. Deras skytte har inget att göra med Eksjö Garnison, men 

kan utgöra en tydligare källa till metallföroreningar i Eksjö/2, jämfört med det militära skyttet 

på skjutfältet. Det militära skyttets påverkan i Eksjö/2 blir tydligare om det visar sig att 

Eksjö/1 är drabbat av metallföroreningar. Provtagning i Eksjö/2 bör fortsatt ske av sediment 

var femte år. 

4.1.3 Eksjö/3 vid Kokhusgölen 

I Eksjö/3 var det vid första mätningen 2004 som blyhalten (0,055 mg/l) i grundvattnet som 

överskred riktvärdet (0,005 mg/l). I mätningarna därefter har blykoncentrationen dock varit 
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mindre och hamnat under riktvärdet. Däremot steg zinkhalten kraftigt under de första 

provtagningarna, men överskrev aldrig riktvärdet. Kopparhalten har inte överskridit riktvärdet 

någon gång under provtagningen. Risken att någon av metallernas koncentrationer i 

grundvattnet återigen överskrider riktvärdet kan dock bedömas vara stor, med tanke på att det 

senaste jordprovet från punkten påvisade väldigt höga blyhalter. Efter snösmältning eller surt 

regn kan detta bundna bly läcka ut i grundvattnet och förorena Kokhusgölen nedströms. I de 

senaste mätningarna i Eksjö/3 visade sig blyhalten uppgå till hela 600 mg/kg TS. Riktvärdet 

för bly i jord är 50 mg/kg TS i områden som tillämpas för mindre känslig markanvändning. 

Proverna i grundvatten och svamp visade vid samma tillfälle relativt höga halter zink i 

grundvattnet. Det kan förklaras av att pH-värdet är relativt lågt och ligger på 5,3. Metallerna 

har därmed lättare att laka ut från jord till grundvattnet vid sådana pH-nivåer. Provtagning i 

Eksjö/3 bör fortsatt ske varje år av jord och grundvatten. 

4.1.4 Eksjö/4 Kokhusgölens dike 

I Eksjö/4 fördes tidigare provtagning av vattenmossa. Inga metallhalter i denna recipient finns 

dock rapporterade. I senaste provtagning från 2014, gjordes däremot mätningar av 

tungmetaller i jord, ytvatten och svamp. I dessa recipienter förekommer metallerna i 

medelhöga värden, alla under riktvärdena. Då Eksjö/4 befinner sig i ett vattendrag som leder 

till Eksjös grundvattenmagasin, bör provtagning av ytvatten fortsättningsvis ske, med en 

frekvens på en mätning varje år.   

4.1.5 Eksjö/5 Bjälmen 

Då provtagningen i Eksjö/5 i recipienterna sediment och fisk endast skett två gånger vardera, 

finns det svaga grunder för att utvärdera analysen av dem med någon större säkerhet. Det 

finns ett gränsvärde för blyinnehåll i fisk, 0,3 mg/kg. Detta värde har aldrig överskridits i fisk 

vid provtagningarna. Provtagningen av fisk i Eksjö/5 kan gott och väl fortgå i med en 

frekvens på fem år mellan varje mätningstillfälle. 

4.1.6 Eksjö/6 Bjälmens utlopp 

I Eksjö/6 har endast pH-värdet mätts i ytvattnet vid tidigare provtagningar i punkten. Det är 

svårt att utvärdera miljösituationen i punkten med pH-värde som enda underlag. I senaste 

undersökningen från 2014, togs prover i ytvatten, jord och svamp. Då provpunkten ligger i 

kanten av skjutfältet, och någon skytteverksamhet knappast förekommer i närheten av 

punkten, finns ingen anledning att mer bly skulle spridas till jorden eller svamparna i punkten. 

Dock finns det rykten som talar om att rester av ammunition har dumpats i sjön Bjälmen intill 

Eksjö/6. Om det vill sig illa, kan dessa metallrester lösas upp i vattnet och föras med i 

vattendraget som passerar Eksjö/6. Fortsatt provtagning av ytvatten i Eksjö/6 bör ske en gång 

varannat år. 

4.1.7 Eksjö/7 Hamnarydsjön 

Eksjö/7 är en nytillkommen provpunkt som var tänkt att fungera som referenspunkt i senaste 

provtagningen från 2014. Halterna av bly, koppar och zink visade sig vara mycket låga i 

medierna jord, sediment, svamp och ytvatten. Zink förekom dock i något högre halt i de olika 

medierna i Eksjö/7 jämfört med andra punkter. Det var svårt att hitta svamp i närheten av 

bryggan, där jord, sediment och ytvatten hämtades. Svamp bör utgå som recipient. Sediment 
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kan också vara olämplig som recipient att ta prover i, då det tas upp från en brygga. 

Sjöbottnen vid bryggor består normalt av sand och omtumlad bottengrund. Det finns därmed 

en risk att sedimentet i Eksjö/8 inte är så representativt. Även jord kan exkluderas då marken i 

närheten kan ha påverkats mycket av brygginstallationen. Holmesrydsjöns ytvatten är dock 

mer lämplig att ta prover i fortsättningsvis. Provtagning i Eksjö/7 en gång var annat år bör 

alltjämt ske av ytvatten. 

4.1.8 Eksjö/8 Soåsens norra udde 

Eksjö/8 intill Soåsen norra udde är också en nytillkommen provpunkt i senaste 

provtagningstillfället, hösten 2014. Prover togs i grundvatten ur en av åsens 

grundvattenkällor, svamp samt jord. Höga halter av bly upptäcktes i jord. Blyhalten i jorden 

(60 mg/kg TS) översteg riktvärdet marginellt. Det höga pH-värdet på 7,0 i grundvattnet kan 

ha bidragit till de låga lösta metallkoncentrationerna. Halterna i svamp var medelhöga.  

En nackdel med provpunktens läge är att den ligger nära en korsning av två grusvägar. 

Fordon kör förbi och kan avge en del smuts som hamnar på svampkroppar i närheten. 

Provtagning av svamp bör således fortsättningsvis inte ske. Jord bör lämpligen inkluderas vid 

kommande provtagningstillfällen, då recipientens blyhalter är högre än de borde vara. 

Provtagning av grundvatten kan komplettera jordprovtagningen. Provtagning i Eksjö/8 bör 

vidare ske varje år i grundvatten och jord. 

4.1.9 Gv1, Gv2 och Gv3 vid Norra Kulla 

Gv1, Gv2 och Gv3 befinner sig i närheten av varandra på båda sidor av bullervallen i Norra 

Kulla. Analysresultaten från de tre punkterna är väldigt likvärdiga. Den första mätningen 

2005 i grundvattnet visade på ett extremt lågt pH-värde i alla tre punkter samtidigt som 

blyhalterna var skyhöga. Alla analyser av efterföljande provtagningar i grundvattnet i 

punkterna har dock visat på motsatta värden. Även i senaste mätningen 2014 visade sig 

halterna av bly samt koppar och zink vara låga. Zinkhalterna var dock ibland högre än i andra 

provpunkter. Inga metallhalter överträffar dock några riktvärden. Fortsättningsvis bör 

provtagning i Gv1, Gv2 och Gv3 ske i grundvatten en gång varannat år. 

4.1.10 Gv Skjutbana 2 på Ränneslätt 

I Gv Skjutbana 2 har pH sjunkit litet sedan 2011. Likaså har blyhalten sjunkit efter 2011. Då 

bly är en tungmetall som inte är så mobil, kan det vara en förklaring till varför mer bly inte 

lakats ur från jorden, efter att pH sjönk i grundvattnet sedan 2011. Vid första mätningen 2007 

var dock blyhalten relativt hög, 0,0045 mg/l, vilket är nära att överskrida riktvärdet på 0,005 

mg/l. Detta värdet uppmättes samtidigt som pH var nära neutralt, 6,2. De senaste mätningarna 

i jord, svamp och grundvatten i provpunkten från 2014, visade att metallhalterna i alla tre 

medier var förhållandevis låga, likaså var pH relativt lågt i grundvattnet. Det förekommer med 

andra ord väldigt små mängder tungmetaller på platsen vid Gv Skjutbana 2. Det korta 

avståndet till skjutbanorna kan dock göra att metallhalterna ökar på kort tid. Fortsatt 

provtagning i Gv Skjutbana 2 bör dock ske varannat år av grundvatten. 
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4.2 Riskbedömning och riskklassning av de förorenade delområdena 
Då ingen provtagning av jord har förts tidigare i Eksjö/3 och Eksjö/8, kan de höga blyvärdena 

som uppmättes i den här studien inte jämföras med några tidigare värden. Mot den 

bakgrunden kan inte heller någon säker riskbedömning eller riskklassning göras. Istället 

konstateras i den här diskussionen att höga föroreningshalter av bly uppmätts i Eksjö/3 och 

Eksjö/8 samt möjliga spridningsvägar för blyet vid dessa platser. 

 

4.3 Orsak till höga blyvärden i jordproverna från Eksjö/3 och Eksjö/8 
De höga blyvärdena vid Eksjö/3 och Eksjö/8 kan tolkas vara ett resultat av väldigt långvarig 

militär beskjutning i delområdet Ränneslätt. Båda provpunkterna ligger i nära anslutning till 

Soåsen som troligen har använts som skjutvall långt tillbaka i tiden, innan skjutbanorna 

installerades på 1900-talet. De föroreningshalter som visar utslag i proverna kan ha 

uppkommit för flera decennier sedan eller till och med flera hundra år sedan. De förorenade 

delområdena behöver alltså inte uppkommit på senare tid, vilket minskar kraven på att åtgärda 

föroreningssituationen. 

 

4.4 Möjliga spridningsvägar vid de förorenade platserna 
Metallerna som är bundna till jordpartiklar i marken kan lakas ut då pH sänks i marken. Detta 

kan uppstå vid snösmältning på våren eller efter sura regn. Tack vare den goda 

bufferkapaciteten kan de urlakade metallerna troligen stabiliseras och länkas fast till 

jordpartiklar igen. Under årens lopp kan alltså metallerna av och till transporteras med 

strömmar i grundvattnet, beroende på säsong. 

Topografin vid Eksjö/3 gör att grundvattnet strömmar ner mot Kokhusgölen. Den 

förorenade jorden befinner sig på en sluttning mellan Skjutbana 7 och en Kokhusgölen. 

Metallerna kan då spridas vidare med ytvattnet i gölen och vidare med vattendraget som går i 

sydlig riktning genom skjutfältet. 

Spridningsförutsättningarna för blyet i jorden i Eksjö/8 vid Soåsens norra ände anses 

vara måttliga. Då nederbörd genomvattnar åsen, strömmar vattnet genom Soåsen 

proportionellt längs med topografin, alltså snett vertikalt nedåt. Urlakat bly kan lätt följa med 

det strömmande grundvattnet och sprida sig relativt snabbt till omgivande sluttningar. 

Soåsasjön befinner sig väster om åsen, vilket kan betyda att bly som läcker ut från jorden i 

åsen till grundvattnet och vidare ut i sjön förs snabbt vidare med ytvattenströmmar. 

 

4.5 Osäkerhet  
En osäkerhet som kunde tolkas ur det extremt höga värdet av blyinnehåll i jordprovet från 

Eksjö/3, var att det kunde ha uppstått något provtagningsfel, hanteringsfel eller 

analyseringsfel. Jämfört med andra jordprover i undersökningen var blyhalten i Eksjö/3 

orimligt högt. 
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4.6 Tungmetallhalters korrelation med järnhalter 
En faktor som kan stärka utvärderingen av tungmetallhalterna är att se sambandet mellan järn 

och tungmetallernas förekomster i miljön. Järn var ännu en faktor som analyserades vid den 

senaste provtagningen. Tungmetaller följer ofta åt järn i miljön. Då järn fälls ut, agerar 

tungmetallerna som spårmetaller till järn och bäddas in i det utfällda järnet. Då järnet lakas ut, 

frigörs de inbäddade tungmetallerna i sin tur. På grund av att halterna skiljer sig åt i 

proportion mellan järn och tungmetaller, var det inte lämpligt att illustrera järnhalterna i 

diagrammen ovan. Istället kan järnhalterna studeras med hänvisning till samtliga tabeller i 

Bilaga 3 – Rådata av analysresultat.  

 Vid jämförelse mellan järnhalter och tungmetallhalter i vissa prover, kan det ses 

att de faktiskt korrelerar. Exempelvis är det mycket låga järnhalter respektive tungmetallhalter 

i ytvattnet vid Eksjö/7. Samtidigt är det betydligt högre tungmetallhalter i grundvattnet vid 

Eksjö/3 än i de andra provpunkterna. Samma tendens gäller även järnhalten. 

Järn förekommer som vanlig naturlig beståndsdel i jordarter, mer än vad tungmetallerna gör. 

Detta betyder att kraftiga skiftningar av järnhalter i naturen kan bero på naturlig variation och 

inte nödvändigtvis järnföroreningar.  

 

4.7 Framtagande av nytt kontrollprogram för fortsatt provtagning 
I utvärderingen av analysresultaten från varje provpunkt, bedömdes det finnas ett behov av 

fortsatt egenkontroll på skjutfältet, med olika omfattning i respektive provpunkt. 

Sammanställda instruktioner finns angivna i Bilaga 4 – Reviderat kontrollprogram. Efter 

flerårig fortsatt provtagning, skulle det kunna finnas behov av att åtgärda områden som med 

säkerhet antyder vara förorenade.  

Läckaget av föroreningar på skjutfältet bedöms vara begränsade, på grund av 

buffertmekanismer och fastläggningsprocesser i marken på skjutfältet. Dessa förhållanden kan 

dock komma att ändras, exempelvis på grund av naturliga processer såsom försurning, 

kemiska förändringar eller hydrologiska betingelser, men även genom mänskliga 

verksamheter som ändrad markanvändning och exploatering, vilket innebär att läckaget från 

dessa områden på sikt kan öka. 

 

4.8 Anmärkning om recipienterna 
Med den här utredningen fördes en omfattande provtagning i ett flertal recipienter vid ett 

flertal provpunkter. Detta gjordes för att kunna se ett mönster i hur metallföroreningar sprids i 

olika delar av naturen. Vid fortsatt provtagning bedömdes denna omfattning kunna minska. 

Svamp är egentligen ingen lämplig provtagningsrecipient, då det saknas nationella rikt- eller 

referensvärden för föroreningshalter i svamp. Likaså metallhalter i fisk kan vara en svår 

recipient att basera en miljöbedömning på. Bioackumulerande biota kan ju annars fungera 

som en indikator som kan påvisa att område är förorenat.  

Då sediment inte påvisat några höga halter av föroreningar som spridits med vatten 

under längre sikt, torde denna recipient inte heller behövas vid fortsatt provtagning. Om det 

någon gång framöver plötsligt skulle uppstå en föroreningskatastrof, skulle denna inte ge 

utslag i sedimenten förrän flera år efteråt. Till skillnad från sediment, skulle däremot ytvatten 
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snabbare kunna påvisa nyuppkomna föroreningar. Vid låga pH-värden förs lösta metaller med 

vattenströmmar och sprids därmed snabbt. Likaså bedöms grundvatten vara en viktig recipient 

fortsättningsvis. Då det redan finns flera borrade grundvattenrör på skjutfältet, finns goda 

förutsättningar för att kunna provta grundvatten. Då halterna grundvattnet står i omvänd 

proportion till halterna i kringliggande jord (beroende på pH), vore jord även lämpligt att 

provta i vissa provpunkter, i synnerhet i Eksjö/3 och Eksjö/8. 

 

4.9 Förslag på framtida åtgärdsmetod: tillsätt kompost och kalk 
En åtgärdsmetod som skulle kunna förhindra spridning av bly och andra tungmetaller i miljön 

på skjutfältet är stabilisering, genom exempelvis kalkning. Då kalk tillsätts i den 

metallförorenade jorden kan ett högt pH-värde bibehållas i marken och på så sätt förhindra 

utlakning av metaller från jord till grundvatten. Om för mycket kalk tillsätts kan det dock leda 

till defekter hos makro- och mikroelement i marken. För att gynna både vegetationstillväxt 

och stabilisering av jordens metaller bör kompost och kalk tillsättas tillsammans vid 

efterbehandling av den förorenade jorden vid Eksjö/3 och Eksjö/8. 

För projektering av ett sådant saneringsarbete krävs dock innan fortsatt provtagning av 

jorden bland annat i dessa provpunkter, samt avstämning med miljölagstiftning och styrande 

organ som Länsstyrselsen för tillstånd att sanera marken. Förslag för fortsatt miljöarbetet på 

Eksjö skjutfält finns beskrivna i Bilaga 3 – Förslag till reviderat kontrollprogram. 
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5. SLUTSATSER 
 

Denna del av rapporten innehåller svar på om den här studiens huvudsyften, som ställdes i 

rapportens inledande del, har uppfyllts. Syftena anges nedan och motivering till hur de 

uppnåtts beskrivs nedanför. 

 

5.1 Första syftet uppfyllt: Nytt kontrollprogram framtaget 
Det ena syftet med den här studien var att skapa ett nytt kontrollprogram för Försvarsmakten 

miljöövervakning av metallföroreningar vid Eksjös militära övnings- och skjutfält. 

Benämningen för området som undersöktes har varierat under utredningens gång av den här 

studien. Ett reviderat kontrollprogram för Eksjö Garnisons skjutfält är framtaget. 

Kontrollprogrammet innefattar punkter inom och utanför skjutfältets gränser, med syfte att 

kunna spåra tungmetallspridningen från ammunition till och vidare ut från skjutfältet. 

Den här studien mynnade ut i ett förslag till reviderat kontrollprogram, avsett att 

användas vid Försvarsmaktens rutinarbete av miljöövervakning framöver. Det föregående 

kontrollprogrammet som inte använts aktivt sedan 2011, kan nu förslagsvis ersättas med 

denna uppdaterade version. Det nya förslaget till kontrollprogram kan ses som en slutprodukt 

av den här studien. Vid användning av kontrollprogrammet kan kontinuerliga mätvärden 

allteftersom matas in i tidsserier av tungmetallförekomsten hos respektive medier i respektive 

provpunkter.  

 

5.2 Andra syftet uppfyllt: Tidsserier av tungmetallhalterna erhållna   

Det andra syftet var att erhålla tidsserier av halten hos de olika metallföroreningarna i ett 

flertal recipienter vid Eksjös militära övnings- och skjutfält. En sådan sammanställning har 

gjorts och redovisats i diagram bland analysresultaten till den här studien. Dock har många 

nya faktorer tillkommit i mätserierna. Ju fler faktorer som finns redovisade samtidigt i en 

provpunkt, desto lättare blir det att utvärdera samspelen mellan de olika faktorerna. De nya 

faktorer som tillkommit har kunnat komplettera tidigare mätresultat. Exempelvis kunde pH-

faktorn i Eksjö/6 kompletteras med metallhalter som nya faktorer. Tanken med tidsserierna är 

dels att kunna få en snabb överblick av utvecklingen av faktorer (pH, halter osv.) i respektive 

provpunkt, samt dels att kunna bedöma om det finns saneringsbehov utefter faktorernas 

utveckling. Ju längre tidsserier som skapas, desto mer statistiskt säkerställd bedömning av 

sådant saneringsbehov kan göras. Utifrån tidsserierna kan riskbedömning och riskklassning 

göras för de förorenade områdena. 
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1. INLEDNING  
 

Eksjö övnings- och skjutfält är ett område sträcker sig både inom Eksjö kommun och Nässjö 

kommun. Området befinner sig strax väster om Eksjö stad. Större delen av övnings- och 

skjutfältet vilar på en grund bestående av basisk isälvsavlagring. Området har därmed hög 

buffertkapacitet och kan lätt bibehålla högt pH-värde. 

På Eksjö övnings- och skjutfält har det förekommit militär verksamhet sedan 400 år 

tillbaka. Området används även för fritidsjakt, skogsavverkning samt extraktion av 

dricksvatten för Eksjö kommun. Den huvudsakliga verksamheten utgörs ändå av 

Försvarsmaktens militära övningar. 

Vid skytte använder sig Försvarsmakten av ammunition som består i huvudsak av bly, 

men även till viss del koppar, antimon och zink. Då skott avlossas, hamnar rester av 

ammunitionen i naturen. Tungmetaller riskerar att laka ut från restdelarna, föras vidare i 

vattenströmmar och bioackumuleras hos organismer och i värsta fall hos människor. 

Tungmetaller har flera negativa följder hos organismer. Vegetation kan utsättas för missväxt. 

Fertiliteten riskerar minska hos djur. Människan kan utsättas för svåra nervskador.  

Geokemin hos metallerföroreningar är därmed en viktig faktor som styr tungmetallernas 

potential att orsaka miljöskada. Generellet lakas metaller ut till löst form vid låga pH-värden 

och fälls ut till fast form vid höga pH-värden. Specieringen hos tungmetallerna skiljer ändå åt 

i viss mån. En jämförelse kan göras med Pourbaix stabiliseringsdiagram. Då pH-värdet är blir 

så pass lågt för respektive metall att de lakar ut och befinner sig löst i jonform i vatten, kan 

metalljonerna sorberas hos växter och djur. Jonerna kan även fastna på partiklar och 

tranporteras vidare till sjöar och sedimentera. Föroreningarna kan alltså hamna på olika ställen 

miljön och orsaka skada på olika lång sikt. 

Miljölagstiftning säger att den som förorenar är skyldig att åtgärda dessa så att 

miljöskada förhindras. Verksamhetsutövaren ska även fortsättningsvis kunna säkerställa att 

denne inte orsakar föroreningar som överskrider riktvärden. Detta görs rutinmässigt med 

egenkontroll av miljösituationen.  

Försvarsmakten hos Göta ingenjörregemente i Eksjö har till viss mån följt sådan 

lagstiftning. Sedan 1990-talet har egenkontroller förts på övnings- och skjutfältet. Efter att 

undersökningarna tytt på att inga nämnvärt höga tungmetallhalter har hittats i olika 

recipienter, har omfattningen och frekvensen av kontrollrutinerna minskats de senaste åren, 

till att mer eller mindre upphöra helt. Försvarsmakten är dock skyldig att kunna säkerställa att 

deras skytteverksamhet inte förorenar för mycket. De får med andra ord inte förorsaka 

föroreningar som överskrider av Naturvårdsverket fastställda riktvärden. 

Litteraturstudien mynnar ut till att föreslå olika tekniker för kvalitetssäkrad provtagning, 

analys, utvärdering och efterbehandling av förorenad mark. Dessa ska ligga till grund för en 

reviderad och uppdaterad version av Försvarsmakten kontrollprogram, så att representativa 

egenkontroller regelbundet kan fortsätta föras. 
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2. SYFTE OCH DISPOSITION 
 

Syftet med den här litteraturstudien kan delas in i följande: 

 

Del 1: Klargöra på vilka sätt metalliska föroreningar kan spridas på skjutfältet och vilka 

processer som verkar vid spridning och omvandling av metallföroreningarna. 

 

Del 2: Skapa ett underlag för kvalitativ metodik för miljöprovtagning som ska ske på 

skjutfältet. 

 

Del 3: Ge en överblick över de efterbehandlingsmetoder som finns tillgängliga idag för 

områden drabbade av metallföroreningar. Förslag på åtgärder ska ges kopplat till detta fall, 

där det är fråga om eventuellt behov av efterbehandling på skjutfältet. 
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3. BESKRIVNING AV EKSJÖ SKJUTFÄLT 
 

Eksjö övnings- och skjutfält med Ränneslätt är beläget omedelbart väster om Eksjö stad. 

Området befinner sig i både Eksjö och Nässjö kommun. 

3.1 Natur 

3.1.1 Jordart och berggrund 

Eksjö garnisons övnings- och skjutfält ligger på en isälvsavlagring av vilket den huvudsakliga 

delen utgörs av en slät sandmark. Skjutbanorna och den flacka delen av skjut- och 

övningsfältet är bevuxet med gräs. Ett marjordslager har bildats i ytan. Omkringliggande 

natur utgörs av löv- och barrträdsklädda åsar och höjder med berg i dagen, bland annat Soåsen 

vid Ränneslätt. Berggrunden inom området utgörs av granit (Österling, H., 2004). 

Andra förekomster på området är grusåsar och kullar med storblockig morän och 

sönderbrutet berg som går i dagen samt flacka mellanliggande våta torvmarker (Björkman, U., 

2004). Större delen av garnisonens skjutfält vilar på en grund bestående av basisk, 

medelkornig äldre granit och granodiorit, så kallad Eksjögranit. Berggrunden har även inslag 

av förskiffrade gnejsiga graniter. Sparsamt förekommer även stråk av diabas (Björkman, U., 

2004).  

Jordarterna inom täktområdet domineras av grov storblockig morän med fraktioner av 

medelkornig morän. Ovan moränen finns ett grunt lager podsol. Vid våtmarkerna finns 

relativt djup torvjord. Sparsamt förekommer även gyttjor. Naturligt förekommande 

metallhalter av koppar, bly och zink är generellt relativt låga (Björkman, U., 2004). 

3.1.2 Hydrogeologi 

I stora drag befinner sig skjutfältets tillflöde av vatten i norra delen av fältet. Tillrinningen 

sker till olika gölar och mindre sjöar i områdets centrala delar. Utflödena från skjutfältet 

befinner sig i huvudsak i sydöstra delen (Bjälmen och dess utlopp) samt södra delen 

(Lidbroån). Vatten ansamlas även i ett grundvattenmagasin som befinner sig vid Ränneslätt i 

sydöstra delen av skjutfältet. 

Ett avrinningsområde infinner sig vid Ränneslätt. Hela området där skjutbanorna ligger 

utgörs av relativt genomsläppliga jordarter. Ett dike löper tvärs igenom alla skjutbanor från 

Kokhusgölen. Vattendelaren i området går uppe på krönet av Soåsen. Kulfånget är lokaliserat 

till ett sådant sätt att någon kontakt med Soåsen inte förekommer. Grundvattenytan är belägen 

två till tre meter under markytan. Soåsen utgör en grundvattentäkt i Eksjö. Det området ingår 

därmed i klassning som skyddsområde för vattentäkt. Kokhusgölen avvattnas genom det 

grävda dike som leder söderut och passerar under skjutbanorna, med olika långt avstånd till 

respektive bans kulfång.  

Eftersom kulfången inte påverkas av Soåsen, bör att ytavrinning och även 

grundvattenströmningen gå i riktning mot diket/bäcken och inte mot åsen. Ursprungligen 

gjordes diket av ett mer eller mindre sammanhängande våtmarksparti som löpte från 

Kokhusgölen och söderut. Diket anlades i samband med att skjutbanorna dränerades. Så gott 

som alla skjutbanor söder om Kokhusgölen har därför en ytvattendränering som leder ut i 

diket. Inom skjutbaneområdet innehåller diket vatten enbart under årets våta perioder. Längre 
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nedströms finns dock mer vatten (Österling, H., 2004). Andra avrinningsområden på fältet är 

Getryggen och Norra Kulla i västra delen av fältet. 

 

3.2 Militär verksamhet 

3.2.1 Militär verksamhet under 400 år 

Ränneslätt är en del av Eksjö övnings- och skjutfält. På den här delen finns alla skjutbanor 

utstationerade. Det aktuella området togs redan år 1450 i anspråk som militär övningsplats 

(Ouacha, M., 2006). Alltsedan år 1543 har Smålands ryttare och därefter en rad militära 

förband mönstrat och övat på Ränneslätt. Genom riksdagsbeslut år 1682 infördes det så 

kallade Yngre Indelningsverket av Karl XI. I januari år 1686 mönstrade Karl XI Kalmar läns 

regementes kompanier på Ränneslätt. Hädanefter kunde Ränneslätt som mötesplats betraktas 

som invigd (Grandelius, L., 2007). 

År 1927 flyttade Göta ingenjörregemente in på garnisonen. Ränneslätt berör av 

riksintresse för totalförsvar. På 1960-talet permanentades Eksjö övnings- och skjutfält för 

ändamålet att användas som militär övningsplats (Ouacha, M., 2006). 

År 1994 och 1996 lämnade Länsstyrelsen Jönköping län Försvarsmakten tillstånd, enligt 

den dåvarande miljöskyddslagen, till militär skjutverksamhet på Eksjö övnings- och skjutfält. 

I beslutet meddelades att verksamheten borde innefatta kontroll av eventuell metallspridning 

till yt- och grundvatten. Verksamhetsutövaren uppdrogs att presentera förslag på 

kontrollprogram (Öhman-Drake, E., 2012). 

3.2.2 Militära skjutbanor 

Med hänsyn till kulfångets lokalisering ovan grundvattenytan och miljökulfångets täta 

konstruktion blir den samlade bedömningen att någon blylakning ej kan ske till omgivningen. 

De laktester som hittills genomförts på kulfångsmaterial från skjutbanorna på Eksjö övnings- 

och skjutfält har visat på relativt låga lakhalter vad gäller bly (Österling, H., 2004). 

För avveckling av skjutbanor och återanvändning av kulfångssanden har jordtvätt 

använts. Skjutverksamheten kommer att fortgå i enlighet med tidigare verksamhet varför 

annan markanvändning inte kommer att vara aktuell. 

3.2.3 Sprängverksamhet vid handgranatsbana 

Vid byggande av bullervall till handgranatsbanan på övnings- och skjutfältet, har 

Försvarsmaktens ambition varit att åretanvända gammal kulfångssand som grävts upp från 

skjutvallarna vid de militära skjutbanorna på Ränneslätt. Detta har kunnat göras, då beslut har 

tagits att lägga ned och avveckla fem av 13 skjutbanor på Ränneslätt (Österling, H., 2003). 

Kulfångsanden har, som dess benämning redan avslöjar, fångat upp ammunition vid 

skjutövningar. Då ammunitionen innehåller bly är sanden således blykontaminerad (Öhman-

Drake, E., 2006).  

3.2.4 Yt- och grundvattenprovtagning år 2000-2011 

Verksamhetsutövaren utarbetade kontrollprogram för provtagning av yt- och grundvatten på 

Eksjö övnings- och skjutfält. Mellan år 2000 och 2005 utfördes provtagningen av extern 

expertis från Eksjö kommun. Proverna analyserades av ackrediterat laboratorium (Öhman-

Drake, E., 2012). Med anledning av förändrade behov av mätningar och kontroller 
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utarbetades nya program för yt- och grundvattenprovtagning. De äldre kontrollprogrammen 

upphävdes efter Generalläkarens beslut år 2007 (Öhman-Drake, E., 2012). 

3.2.5 Ammunitions- och minröjning 

På övningsfältet Ränneslätt finns idag ett stort inhägnat område där SWEDEC utbildar 

personal och provar ut ny minröjningsutrustning (Öhman-Drake, E., 2012). 

 

3.3 Skogsbruk 
I delområden på övnings- och skjutfältet bedrivs skogsbruk. De flesta bestånden är rationellt 

skötta och naturvärdena är ringa. Inom våtmarkerna bedrivs inget skogsbruk, dessa undantas 

som lågproducerande impediment (Björkman, U., 2004). 

 

3.4 Dricksvattenuttag 
Wixensjöarnas vatten håller hög kvalitet. Norra Wixen utgör vattentäkt för Eksjö stad. Vattnet 

som avleds norrut från Wixensjöarna är rent och klart. Viss tillförsel av humus från våtmarker 

och gölar norr om Wixensjöarna samt betydande våtmarksarealer söder om täktområdet 

missfärgar vattnet (Björkman, U., 2004). 

Några enskilda vattentäkter finns enligt SHU:s brunnsarkiv ej i närheten av 

skjutbanorna. Den kommunala vattentäkten i Eksjö (dricksvattenbrunn i Soåsen 75% naturligt 

grundvatten + infiltrerat ytvatten) ligger intill skjutbanorna. Det kommunala vattnet 

kontrolleras kontinuerligt med avseende på en rad parametrar, där bland annat bly ingår. 

Några förhöjda halter av bly har inte uppmätts (Österling, H., 2004). Även om grundvattnet 

under skjutbanorna inte utgör någon dricksvattentäkt, är området ändå klassat som ett 

vattenskyddsområde (Österling, H., 2003). 

 

3.5 Jakt och sportskytte 
Ammunition används som bekant i andra sektorer, inte bara i den militära. Viltjakt och 

sportskytte är sådana exempel. Även dessa skyttegrenar kan utgöra betydande källor av 

blyföroreningar (Lin et al., 1994). Omedelbart uppströms Fällbohemsdamm söder  om 

skjutfältet ligger Eksjö jaktskytteklubbs skjutbana, Jägargården. Skeet- och lerduveskytte i 

riktning ner mot Stampån har skett under lång tid. Jägargården startades 1957. Under 

höstsäsongen förkommer även älgjakt regelbundet på skjut- och övningsfältet (Johansson, P., 

2005) 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4nnesl%C3%A4tt
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4. MILITÄR AMMUNITION FÖRORENAR 
 

Som tidigare nämnts så kan militär verksamhet ge upphov till miljögifter. Metallföroreningar 

förekommer på militära skjutbanor och skjutfält i mer eller mindre utsträckning, och kan 

således innebära en miljörisk (Österling, H., 2003). Ammunition innehåller vanligvis en rad 

olika tungmetaller, främst bly. Dessa kan vara giftiga för levande organismer i närliggande 

natur.  Metallföroreningarna kan även laka ut i grundvatten och bidra till förorenade bäckar, 

sjöar och även förgiftat dricksvatten (Siebielec & Chaney, 2012). 

I en dansk studie av Jörgensen & Willems (1987) påvisades att mängden bly som 

används i ammunition, och som förbrukades under ett år, uppgick till 800 ton. Detta är att 

jämföra med de 250 ton bly som användes som tillsats i bilbränsle under en årsförbrukning 

(Lin et al., 1994). Studier kring blyföroreningar på skjutbanor i Finland pekar på att flera ton 

bly har spridit sig från dessa källor ut till omgivande miljö (Tanskanen et al., 1991; Manninen 

& Tanskanen, 1993). På senare år har det också påträffats förhöjda halter av andra metaller i 

jord på militära skjutbanor.  

Utöver bly, innehåller ammunitionen antimon, koppar, arsenik, zink och nickel 

(Dermatas et al., 2006; Johnson et al., 2005). Hur ett element är bundet till komponenter av 

jordkomplex påverkar elementets mobilitet, biotillgänglighet och toxicitet på organismer 

(Janoš et al., 2010). 

 

4.1 Beståndsdelar i ammunition 

4.1.1 Blypatroner 

Inom Försvarsmaktens övningsverksamhet används vanligen blybaserad ammunition på 

skjutbanor och på skjutfält. Typen är skarp patron med helmantlad projektil med bly och 

stålkärna (Axelsson, L., 2014). Bly är en huvudkomponent i ammunition, och därav är 

skjutbanor ofta kraftigt förorenade av just bly (Siebielec & Chaney, 2012).  

Projektilerna som utgör ammunitionen består vanligtvis av bly (93%), och innehåller 

även små mängder av andra tungmetaller. Dessa är antimon (2%), som fungerar som härdare 

av bly. Koppar (4,5%) finns i manteln som omsluter delen innehållande bly och antimon. I 

manteln finns även spår av nickel och zink (0,5%). (Laporte-Saumure et al., 2011; Lin et al., 

1994). I vardagligt tal kallar man dessa patroner ibland blypatroner, trots innehållet av de 

andra metallerna. 

4.1.2 Stålpatroner 

Inom svenska Försvaret används även skarp patron med helmantlad projektil utan bly och 

med stålkärna. Toppen av projektilen har en kärna av stål för ökad penetrationsförmåga. 

Projektilen är tillverkad utan bly av miljöskäl. Stålpatroner har dock inte helt ersatt 

användandet av blypatroner (Axelsson, L., 2014). 

 

4.2 Spridning till miljön 
Jämfört med blyföroreningar som härstammar från industriella källor, har mer lokal 

kontaminering orsakad av militär verksamhet fått mycket mindre uppmärksamhet. (Lin et al., 
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1994). Det har ändå visat sig i studier att blyet som härstammar från skytte vid skjutbanor och 

skjutfält kan var skadlig för en rad organismer, trots att föroreningarna är begränsade till ett 

litet område (Stansley et al., 1997; Vyas et al., 2000; Lewis et al., 2001).  

Till skillnad från skjutbanor där skotten träffar en sandvall och all ammunition ansamlas 

i den, hamnar ammunitionen på skjutfält utspritt i terrängen. Trots att det finns ett flertal 

rapporter om blyförorenad jord, har endast ett fåtal jordar blivit undersökta på blyförorenade 

skjutbanor.  

4.2.1 Patroners friktion med jordpartiklar 

Då patronerna skjuts iväg från gevärspipan, och förr eller senare träffar en jordyta, slipas delar 

av kulan bort på grund av friktion. Metallerna frisläpps från patronerna och kan ge upphov till 

föroreningar på skjutbanor och skjutfält. Grovkalibrig ammunition, till skillnad från 

finkalibrig ammunition, bildar en större friktion i jorden. Detta beror på av att ju större 

patronerna är, desto tyngre är de och färdas då snabbare vid avlossat skott, härlett till deras 

ökade tyngd. En annan faktor till ökad friktion är att större patroner utgör större träffyta mot 

jordpartiklarna vid genomträngning av en jordmassa (Donald et al., 2004). 

Bly som härstammar från ammunition ger upphov till föroreningar, då blyet i patronerna 

frisläpps vid friktionen med jorden. Blyet transporteras och förekommer i olika species. Till 

skillnad från många organiska föroreningar, kan tungmetaller kan inte förstöras, vid 

exempelvis förbränning. De metalliska föroreningarna kan endast omlokaliseras från en plats 

till en annan, och omformas från en species till en annan. (Janoš et al., 2010). Surt regn och 

kraftigt regnfall i jord med låg buffertkapacitet ökar omformningen och förflyttnignen av 

blyet i jorden betydligt (Chen et al., 2002). 

4.2.2 Metallföroreningar uppstår i olika former 

I en studie gjord av Dermatas et al. (2006), fanns bly i metallisk form i metallbitar från 

patroner, men även i mineralisk form i ett oxiderade hölje om patronbitarna (Siebielec & 

Chaney, 2012; Lin et al., 1994). Vanliga mineral som bly bildar med andra ämnen i jorden är 

anglesit (PbSO4), cerrusit (PbCO3) och hydrocerrusit [Pb,(CO,),(OH),]. Förekomsten av 

dessa mineral beror på jordens pH, mängden CO2- och SO2-ligander i jorden, innehåll av 

organiskt material samt lakningsgrad (Lin et al., 1994). Metallerna som slipas bort från 

patronerna vid friktionen kan lakas ut i löst form och bli biotillgängliga (Donald et al., 2004). 

Den årliga mängden bly som samlas i jorden på skjutbanor kan bli så hög som flera 

tiotusentals ton per hektar. Trots att det mesta av blyet ifrån ammunitionen i jorden förblir 

metallisk eller mineralisk form i patronbitarna i jorden, ibland under flera decennier, lakas en 

del av blyet kontinuerligt ut till löst form. Det lösta blyet har sedan potential att 

bioackumuleras och ge med sig olika biologiska effekter (Rantalainen et al., 2006). 

 

4.3 Risk för miljö och människors hälsa 
Bly är en av de vanligaste föroreningarna i miljön (Markus & McBratney, 2001), och dess 

effekter på människors hälsa och natur har studerats ingående av flera aktörer. Bly har ingen 

känd biologisk funktion i någon levande organism. Det är ingen bland näringsämnena vi 

människor kontinuerligt behöver. Det är däremot känt att bly har flera negativa effekter på 

organismer (Sanderson et al., 2012). Människor kan bli utsatta för bly via luft, vatten, jord och 
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mat. Bly orsakar hälsoproblem såsom beteendemässiga nedsättningar, låg intelligensgrad, 

stroke eller till och med dödsfall (Hoa et al., 2007). 

4.3.1 Biotillgänglighet och bioackumulation 

Metallers biotillgänglighet innebär att de kan exponera en organism via adsorption på 

organismen eller absorberas in i den via organismens membran. Biotillgänglighet kan 

minimeras genom kemisk och biologisk immobilisering av metaller (Park et al., 2011). 

Biotillgänglighet av metaller i jord avser metalloiderna som kan tas upp av levande 

organismer i jorden och reagera med deras metaboliska maskineri. Dessa metalloider finns 

dels i grundvattnet i markens porer (exempelvis i jordlösning), men också i och på 

jordpartiklar (Park et al., 2011). 

På grund av nära kontakt mellan tungmetallerna och jordpartiklarna i marken, är 

organismerna i jorden de första som bioackumulerar föroreningarna. Dessa organismer har 

viktiga funktioner för ekosystem, då är en förutsättning för primärproducenter samt ansvarar 

för nedbrytningsprocesser. Bly som tillförs jorden från ammunition, och således integreras i 

markens ekosystem, kan i sin tur påverka organismer i övriga naturen ovanför marken och i 

värsta fall skada funktioner i hela ekosystemet (Rantalainen et al., 2006). Skjutning mot 

våtmarker och grunda vattenområden på skjutfält kan medföra att fåglar plockar upp hagel vid 

födosökning med förgiftning som följd. (SNV, 2006). Bly ger negativa effekter på 

människans neurologiska system. Blynivåer i blod kan direkt relatera till blyföroreningar i 

jord och damm (Donald et al., 2004).  

Det är i första hand de vattenlevande organismerna som kan drabbas på olika sätt 

eftersom sediment utgör en viktig biotop för många växter och djur. Metaller förekommer 

naturligt i låga halter i sötvatten och i högre halter i organismer, på grund av anrikning och 

bioackumulation. Även om de flesta metaller är livsnödvändiga i mycket små halter kan 

förhöjda halter ge allvarliga biologiska störningar redan vid relativt låga halter (Nydén, T., 

2014). Även människan och andra arter högre upp i näringskedjan kan påverkas indirekt 

genom konsumtion av kontaminerad fisk eller andra vattenlevande organismer (SNV, 2003). 

4.3.2 Markens näringsbalans kan rubbas 

I kraftigt blyförorenade jordar rubbas näringsbalansen, liksom den organiska nedbrytningen 

och mineraliseringen av näringsämnen (Rantalainen et al., 2006). Järnbrist hos växter är ett 

vanligt symtom vid zinkförorenade jordar. Metallernas joner liknar varandra och växterna kan 

bli ”lurade” att ta upp zink istället för järn. Zink kan samverka med järn i växters blad och 

hindra klorofyll-biosyntes (Siebielec & Chaney, 2012). 

Det finns studier som även visar att organismer inte nödvändigtvis påverkas av förhöjda 

blyhalter i jorden. Träd och annan vegetation kan med det blotta ögat se ut att växa bra, även 

på de mest förorenade ytorna (Rantalainen et al., 2006). Det bör även nämnas att 

blyföroreningars effekter i markens ekosystem resulterar I ett utomordentligt komplicerat 

nätverk av interaktioner mellan föroreningarna, jordegenskaper, jordorganismer och 

organismer ovan jord. Det är svårt att generalisera och urskilja några specifika effekter. För 

att göra detta, behöver fler studier på detta område göras på olika skjutfält och under längre 

tidsperioder. Detta för att minimera förvirrande effekter och årstidsvarierande resultat 

(Rantalainen et al., 2006). 
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5. METALLFÖRORENINGARS KEMI OCH SPRIDNING 
 

Kunskaper om metallföroreningars kemiska processförlopp som spridning, fastläggning och 

omvandling är av stor vikt, för att kunna göra en riskanalys av miljöpåverkan från förorenad 

mark och bedömning av lämplig efterbehandlingsmetod. Metallföroreningar som finns i 

marken kan påverkas av både kemiska, fysikaliska och biologiska processer. 

Omvandlingsprocesser kan öka föroreningars rörlighet och därmed också deras spridning.  

 

5.1 Transportprocesser 
Tungmetallernas transportprocesser i marken bidrar till metallföroreningars spridning och kan 

indelas efter fysikaliska och kemiska fenomen. Spridningen är ofta komplex och processerna 

samverkar med varandra. Nedan följer en kort beskrivning av transportprocesser i mark (Elert 

et al., 1995). 

5.1.1 Transport med strömmande vatten 

Transporten av lösta metaller i strömmande vatten är den transportprocess som är mest 

avgörande för spridningen av metallföroreningar. Vattenflöde och föroreningskoncentration 

bestämmer spridningens omfattning. Grundvattnets hastighet beror på den hydrauliska 

gradienten samt jordens hydrauliska konduktivitet och porositet.  

Sett i en markprofil av den (vatten)omättade zonen, är vattentransporten vertikal. Vid 

nederbörd strömmar vattnet nedåt genom marken, medan vid avdunstning strömmar vattnet 

istället uppåt genom marken. I den mättade zonen transporteras föroreningarna snarare 

horisontellt med grundvattnet. Transport av tungmetaller i mark och vatten sker vanligen i 

form av lösta humuskomplex eller i form av kolloider bundna till järnoxider och humus (Elert 

et al., 1995). 

5.1.2 Dispersion och diffusion 

Dispersion betyder spridning och används som ett samlingsbegrepp för hur lösta ämnen sprids 

i strömmande vatten. Dispersion uppkommer när föroreningar tar olika vägar, med olika lång 

transporttid genom marken. Diffusion däremot innebär att stora skillnader i koncentration av 

ett ämne leder till spridning från hög koncentration till låg koncentration.  

Spridningen beror på molekylernas värmerörelser och benämns diffusion. Diffusionen 

har betydelse som spridningsprocess vid låga vattenhastigheter, vilket kan förekomma i täta 

material som lera. Där är vanligen diffusion vara den dominerande transportprocessen. I den 

omättade zonen inverkar även vattenmättnadsgraden på diffusionen. En lägre 

vattenmättnadsgrad ger en lägre diffusion. Diffusion bidrar också till dispersion (Elert et al., 

1995). 

5.1.3 Kolloidtransport 

Metallföroreningarna kan fastna på kolloider och sedan transporteras med kolloiderna i 

strömmande vatten. Detta kan öka rörligheten hos föroreningarna som har låg löslighet i 

vatten (Elert et al., 1995). Lösta ämnen fastnar på de fina partiklarna som kan föras vidare och 

slutligen sedimenteras. (SNV, 2003). 



 Undersökning av tungmetallspridning på militärt skjutfält   

 Bilaga 1 - Litteraturstudie 

14 Erik Svensson, Civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik, LTU 

 

5.1.4 Erosion 

Erosionsprocesser kan inverka på transport av metallföroreningar. Vid kraftig ytavrinning på 

grund av regn kan föroreningarna transporteras och spridas till omgivande mark och ytvatten. 

Kraftig ytavrinning eller torka med sprickbildning som följd kan öka möjligheten till 

perkolation av vatten ned i marken, och därmed påskynda spridningsprocesser. Vind kan 

sprida föroreningarna med damm (Elert et al., 1995). 

 

5.2 Fastläggningsprocesser 
Spridningen av föroreningar hålls i huvudsak i det översta marklagret. Denna begränsning 

styrs av kvarhållande processer som sker där samt fysikaliska och kemiska faktorer som 

påverkar föroreningarnas mobilitet. Fastläggningsprocesserna kan delas in i adsorption, 

utfällning och komplexbindning. 

5.2.1 Adsorption 

Adsorption innebär att lösta ämnen attraheras till fasta ytor, såsom mineralytor, och fastläggs 

där. Fastläggningen gör att föroreningshalten i vattenfasen minskar. Adsorption styrs av bland 

annat pH, organiskt innehåll, vattenkvot och biologisk aktivitet. Förändringar av dessa 

parametrar gör att föroreningen antingen fastläggs eller upplöses (Elert et al., 1995). 

Adsorptionen av tungmetaller är också mycket beroende av jordens beståndsdelar såsom 

silikatleror, organiskt material och järn- respektive aluminiumoxider.  

Redoxpotential och katjon/anjon-utbyteskapacitet kontrollerar också tungmetallers 

sorption. Över lag så har finkornig jord större potential att hålla fast tungmetaller än 

grovkornig jord, eftersom finkornig jord innehåller hög andel aktiva ytor. Exempel är 

lermineral, järn- respektive magnesium-oxyhydroxider och hummusyror (Park et al., 2011). Det 

kan även uppstå en mättnadseffekt när mineralytorna inte kan adsorbera mer av en förorening. 

Då hålls den upplösta delen av föroreningen kvar i löst fas, och transporten kan därmed öka 

igen (Elert et al., 1995). 

5.2.2 Utfällning 

Vid övermättnad av en metallösning så fälls metallen ut och bildar en fast substans. I jordar 

påverkas utfällningen ofta av de fasta ytor som finns samt jordens och grundvattnets pH (Elert 

et al., 1995). Då pH sjunker ökar lösligheten av metallerna. Då pH stiger ökar utfällningen av 

metallerna (Brümmer et al., 1986). Vid utfällning av ett ämne med lägre löslighet (exempelvis 

tungmetaller) kan ett löst ämne med högre löslighet (exempelvis lättare metaller) bäddas in i 

utfällningen. I förorenad mark har utfällningen av järn- och aluminiumhydroxider stor 

betydelse för bindning av tungmetaller (Elert et al., 1995). 

5.2.3 Komplexbindning 

Denna typ av bindning uppstår när en metallisk katjon reagerar med en organisk eller 

oorganisk komplexbindare (ligand). Vanliga komplexbildare är funktionella grupper såsom 

OH
-
, Cl

-
, HCO3

-
, SO4

2 -
,CN

-
. Organiska föroreningar kan också bilda komplex. Vanliga 

organiska komplexbildare är oxalater, citrater och aminer. Metalljoner kan hydrolyseras och 

under utfällning bilda metallhydroxider vid neutrala till basiska pH-förhållanden. Vid mycket 
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basiska förhållanden kan anjoniska komplex bildas vilket i stället leder till ökad löslighet 

(Elert et al., 1995).  

När metalljoner är direkt bundna till partikelytors funktionella grupper så kallas 

komplexen för inre sfärkomplex. Vattenmolekyler kan dock flika in mellan ytornas 

funktionella grupper och metalljonerna så kallas komplexen för yttre sfärkomplex. Generellt 

är inre sfärkomplex mer stabila än yttre sfärkomplex på grund av kovalenta bindningar i inre 

sfärkomplex (Park et al., 2011). Faktorer som påverkar tungmetall-organiska komplex är 

temperatur, lösningstyp, jordens pH, jonstyrka, dominanta katjoner och jordtyp. Jordens pH är 

den mest utmärkande faktorn som inverkar på metallernas och jordens kemi (Park et al., 2011). 

 

5.3 Inverkande faktorer 
Det finns ett flertal faktorer som inverkar på föroreningarnas uppträdande i mark. Vissa 

faktorer är kopplade specifikt till olika föroreningar, medan andra beror på faktorer såsom 

jordpartiklarnas egenskaper, organiskt material, mikroorganismer, pH, och redoxförhållanden, 

vatten och väderlek. I regel samverkar flera faktorer. Nedan beskrivs några av de faktorer som 

har betydelse för föroreningars spridningsförutsättningar. 

5.3.1 Löslighet 

Beroende på kemiska förutsättningar kan halten av en förorening i lösning variera i stort. 

Faktorer som inverkar på lösligheten är totalhalt i marken, adsorptionseffekter, 

löslighetsjämvikter samt yttre faktorer som till exempel temperatur. Vid adsorption är 

förhållandet mellan fast fas och lösning proportionell mot varandra. Om halten av ett ämne i 

lösning begränsas av dess löslighet är halten oberoende av den fasta fasen. Den kemiska 

miljön påverkar tungmetallers löslighet. För till exempel zink och nickel ökar lösligheten vid 

låga pH (Elert et al., 1995). 

5.3.2 Vittringsprocesser 

Vittring orsakas av oxidation med luftens syre eller av upplösningsreaktioner med koldioxid 

som finns i luften. Vid reaktionerna frigörs vätejoner som sänker pH i jorden. 

Vittringsreaktioner påverkar både kemiska och mekaniska egenskaper hos ett material. 

Konsekvenserna vid vittring beror bland annat på den buffringskapacitet jorden har. När 

buffterkapaciteten överskrids förändras den kemiska miljön kraftigt, vilket resulterar i kraftigt 

förhöjda utsläpp av föroreningar (Elert et al., 1995). 

5.3.3 Kinetik 

Hastigheten föringående reaktioner har betydelse för halten av föroreningar i löst fas. Om 

kinetiken för alla inblandade reaktioner är hög förväntas lösligheten motsvara 

jämviktsförhållandet. Om någon delreaktion går långsamt kan den bromsa upp 

reaktionsförloppet och ha en fördröjande effekt på jämvikten. Exempel på reaktioner med 

långsam kinetik är vissa oxidations- och reduktionsprocesser. Kinetiken är ofta 

temperaturberoende (Elert et al., 1995). 

5.3.4 Oxidation/reduktion 

Redoxpotentialen i en jord påverkas av tillgängligheten av syre, nedbrytningen av organiskt 

material samt biokemiska reaktioner. Redoxförhållandet i sin tur inverkar på ämnens rörlighet 
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i marken. För många ämnen ökar mobiliteten när oxidationstalet sjunker. Det gäller till 

exempel för järn, mangan och arsenik. För krom gäller det omvända förhållandet med en 

minskande mobilitet i reducerande förhållanden. Vid tillräckligt reducerande förhållande kan, 

vid närvaro av svavel, metallsulfider bildas som har väldigt låg löslighet. 

Om reducerat järn- och manganhaltigt grundvatten oxideras faller järn och mangan ut 

som oxider eller hydroxider, vilka i sin tur har stor förmåga att adsorbera andra ämnen (Elert 

et al., 1995). 

I oxiderad miljö, vid högt pH, kan bly fällas ut till blykarbonat och pyromorfit. Koppar 

fäller istället ut till det gröna mineralet malakit. I reducerad miljö, vid lågt pH och i närvaro av 

svavel, bildar bly och koppar istället svårlösliga sulfider. Lösligheten för zink ökar med 

sjunkande pH och reducerande miljö (Elert et al., 1995). 

Nedan ses olika Pourbaix stabiliseringsdiagram (Figur 1-4) för järn, bly, koppar 

respektive zink. Specieringen styrs av huvudfaktorerna redoxpotential (EV) och surhetsgrad 

(pH). Likheter mellan diagramen är att metallerna befinner dig i löst jonform vid låga pH-

värden, och således i komplexform vid högre pH-värden.  

 

 

Figur 1. Pourbaix-diagram för järn (WOU, 2012). 
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Figur 2. Pourbaix-diagram för bly (Qinhjun et al., 2013). 

 

 

Figur 3. Pourbaix-diagram för koppar (Phelan, 1985). 
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Figur 4. Pourbaix-diagram för zink (Carmichael, 2013). 

 

5.3.5 Organiskt material 

Organiska makromolekyler som humussyror har stor betydelse för metallers rörlighet i en 

jord. Metalljoner kan bilda lösliga komplex med humussyror vilket kan öka metallens 

rörlighet. Men humusämnena kan också bindas till mineralytor i en jord varvid rörligheten 

minskar i stället. Humusämnena kan även bilda stora aggregat som fastnar i marken genom 

filtreringseffekter (Elert et al., 1995). Den allmänna ordningen av benägenhet hos metaller att 

fästa på organiskt material är följande: Cu2+> Hg2+> Cd2+> Fe2+> Pb2+> Ni2+> Co2+ > 

Mn2+> Zn2+> As(V) > As(III) (Park et al., 2011). 

5.3.6 Sedimentering 

Partiklar eller kolloider som följer med vattenströmmar sjunker för eller senare ned till botten. 

Detta sker vanligvis i mitten av sjöar där vattenströmmar är som långsammast. 

Genomsnittliga storleken hos partiklar som sedimenterar är 10 μm (Maurice, C., 2013). 

Ackumulationen är väderleksberoende. Då partiklarna genom faller genom vattenprofilen så 

byggs sedimentet upp på botten. Äldre bottensediment begravs under det nya.  

  Om det nya materialet inte är förorenat kommer det att fungera som en barriär 

och förhindra avgång från eventuella föroreningar från det underliggande begravda 

sedimentet. Det sker även en kompaktering av sedimentet. Sedimentering kan tolkas som 

advektion som motverkar diffusionsavgången från det förorenade materialet. 

  Sedimentens sammansättning har stor betydelse för fördelningen mellan olika 

faser. Sand och grus binder mindre mängd tungmetaller jämfört med lera. Med minskad 

partikelstorlek så ökar fastläggningen fastläggningen. Fastläggningen ökar också med ökande 

halter av järn- och manganhydroxider samt kalk och organiskt material (SNV, 2003). 
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6. MILJÖLAGSTIFTNING OM MILITÄRT SKYTTE 

 

6.1 Försvarsmakten tillståndspliktig för miljöfarlig skjutverksamhet 
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs 

länsstyrelsens tillstånd enligt punkten 29.6-2 till ”civilt eller militärt skjutfält för skjutning 

med grovkalibriga vapen (kaliber > 20 mm) eller för sprängningar av ammunition, minor, 

sprängladdningar eller skjutbanor för mer än 200 000 skott per år för vapen med finkalibrig 

ammunition (kaliber < 20 mm)”. Enligt 9 kap 6 § MB är Försvarsmakten tillståndpliktig för 

att få utöva miljöfarlig verksamhet såsom skytte (SFS, 1998). 

 

6.2 Verksamhetsutövaren skyldig till egenkontroll av miljön 
Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE), ska den som 

bedriver en yrkesmässig verksamhet och är tillståndspliktig enligt 9 eller 11-14 kap MB utföra 

egenkontroller för att säkerställa att verksamheter inte förorenar för mycket och överskrider 

Naturvårdsverkets gränsvärden (SFS, 1998) Vidare bör verksamhetsutövaren anpassa 

egenkontrollen till verksamhetens art, omfattning och möjliga påverkan på människors hälsa 

eller på miljön (NFS, 2001).  

Försvarsmakten avses i det här fallet som verksamhetsutövaren av militärt skytte på 

Eksjö övnings- och skjutfält. Därmed ska Försvarsmakten också stå för egenkontrollen av 

miljön som verksamheten kan riskera att förorena. I egenkontrollen ingår att undersöka 

riskerna för metallföroreningar, i synnerhet bly. 

 

6.3 Olika myndigheter inblandade i ärende om egenkontroll 
Verksamhetsutövarens ansvar måste fördelas och vara dokumenterade. Detta för att 

arbetsuppgifter som behöver utföras för att miljöbalkens krav och beslut från myndigheter 

skall kunna följas. Det skall också finnas dokumenterade rutiner för god förvaltning till 

materiel och kontrollutrustning som har betydelse för skyddet av människors hälsa och 

miljön, exempelvis miljökulfång och vattenprovtagare. Risker ska undersökas, bedömas och 

dokumenteras. För vissa överträdelser skall miljösanktionsavgifter enligt förordningen 

(1998:950) tas ut. Naturvårdsverket har gett ut allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2). 

Krav på miljörapport gäller tillståndspliktiga anläggningar (SNV, 2006). 

För att Försvarsmaktens ska kunna fortsätta sin tillståndspliktiga verksamhet på Eksjö 

övnings- och skjutfält uppfylla egenkontrollen, krävs att kontrollprogram finnas fastställda 

som underlag för att uppfylla egenkontrollen. De kontrollprogrammen omfattar bland annat 

vattenprovtagning samt laboratorieanalys, vilka redovisas i årlig miljörapport till 

Generalläkaren (Öhman-Drake, E., 2012). 

Naturvårdsverket är den nationella myndigheten för arbetet med förorenade områden. 

Denna myndighet har också det övergripande ansvaret för samordning, planering och 

prioriteringar av efterbehandlingsarbetet. De ansvarar även för fördelningen av medel för 

undersökning, inventering och efterbehandling av förorenade områden. Arbetet sker i 

samarbete med länsstyrelser och kommuner (SNV, 2014). 
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6.4 Verksamhetsutövaren skyldig att åtgärda miljöskador som uppstår 
I miljöbalken (SFS 1998:808) finns det regler som angår förorenade områden. I kap 2 MB 

finns de allmänna hänsynsreglerna för miljön och i kap 10 MB finns regler om förorenade 

områden. Enligt 2 kap 8 § MB är den som bedriver en verksamhet och som skadat miljön, 

skyldig att åtgärda skadan. Detta ska göras tills dess att skadan upphör i den omfattning som 

anses skäligt enligt 10 kap. Föreskrifterna i 10 kap MB angår mark- och vattenområden samt 

byggnader och anläggningar som är så pass förorenade att de kan medföra skada eller 

olägenhet för miljön eller människors hälsa. Exempel på sådana områden är förorenade 

sediment.  

I lagtexten regleras ansvarsfrågan. Det är den som utövar, eller har utövat, en 

verksamhet och som orsakat föroreningen som är ansvarig för utredning och efterbehandling. 

Förutsättningen för att kunna tillämpa 10 kapitlet är att det går att bevisa att området verkligen 

är förorenat. Vid bedömningen av huruvida föroreningarna kan medföra skador eller 

olägenheter räcker det att visa att det finns en risk för sådana skador (SNV, 2003). Åtgärder 

bör vidtas om det finns uppenbara risker för grund- eller ytvattenförorening. Blyfri 

ammunition eller så kallat miljökulfång kan vara miljövänliga alternativ för att minska 

riskerna. 

Om det bedöms nödvändigt att genomföra åtgärder, görs en riskvärdering där riskerna 

ställs mot miljövinst, möjlig teknik, kostnader och politiska mål. Utförandet och bekostande 

ska dock ske i skälig omfattning. Omfattningen beror även på hur lång tid som förflutit sedan 

föroreningen började äga rum. Omfattningen styrs dessutom efter vilken skyldighet den 

ansvarige har för att förhindra framtida skador. Därutöver är det bara i de fall där den 

förorenande verksamheten har bedrivits efter den 30 juni 1969, som verksamhetsutövaren har 

ett ansvar (SNV, 2003).  

 

6.5 Miljövänligare alternativ inom militärt skytte främjas 
Riksdagen har tagit ett principbeslut om en avveckling av blyammunition. Övergången till 

blyfri ammunition regleras i förordningen (1998:944) med olika förbud, såsom att från 1 

januari 2008 får ammunition som innehåller blyhagel inte får användas vid jaktskytte på 

våtmarksområde eller öppet vatten. Mindre restriktioner gäller för Försvarsmakten. 

Naturvårdsverket får även föreskriva om undantag för ammunition där det inte finns några 

godtagbara alternativ (SNV, 2006). 

Vanligtvis finns miljövänligare alternativ till ammunition, som stålhagel istället för 

blyhagel. Även för kulammunition finns i vissa fall alternativet blyfri ammunition (SNV, 

2006). Då förbud mot användning av blyammunition träder i kraft ska verksamhetsutövaren 

se till att följa förbudet. Verksamhetsutövaren är även ansvarig, enligt förutsättningarna i 10 

kapitlet miljöbalken, för rening av kulfångssand och efterbehandling av jord förorenad av 

blyhagel (SNV, 2006). 
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7. TIDIGARE EGENKONTROLL PÅ SKJUTFÄLTET 
 

Eksjö Garnison har bedrivit militärt skytte på Eksjö övnings- och skjutfält sedan flera 

decennier tillbaka. På 1990-talet började ett kontrollprogram för miljöundersökning på fältet 

tas fram. Detta för att Försvarsmakten skulle följa rådande miljölagstiftning. Ambitionen var 

att undersöka vad Eksjö Garnisons skjutverksamhet hade haft för påverkan historiskt, hur 

denna kunde spåras och om några förhöjda halter kunde påvisas.  

  Med detta som utgångspunkt skapades ett program, där man inledningsvis 

provtog ett flertal i ett flertal recipienter. Utöver yt- och grundvatten, var re resterande 

recipienterna sediment, vattenmossa och gädda. Yt- och grundvatten skulle spegla 

metallföroreningar som lakats ut från jord. Sediment och vattenmossa var tänkta att kunna 

spegla skjutverksamhetens påverkan sedan långt tillbaka. Gädda skulle komplettera 

sedimentprovtagningen för att se om tungmetaller tagits upp av biomassan (Johansson, P., 

2005). Resultat har påvisat att läckage av metaller från övnings- och skjutfältet inte skett till 

omgivande miljö i någon större utsträckning (Österling, H., 2003).  

Vattenkvaliteten i området har inte heller försämrats. I närtid har miljöskyddande 

åtgärder utförts i form av miljökulfång i skjutvallar samt återanvändning av kulfångsmassor 

till en bullervall. Under årens gång har nya grundvattenrör installerats och provtagits. Andra 

provpunkter har utgått från kontrollprogrammet. Kontrollprogram har reviderats och det har 

även lyfts förslag på att till och med upphöra med provtagning på fältet (Johansson, P., 2005). 

 

7.1 Bearbetning av kontrollprogram år 1994-2000 
Länsstyreslen Jönköpings län lämnade år 1994, enligt den dåvarande miljöskyddslagen, 

tillstånd åt Försvarsmakten till militär skjutverksamhet vid Eksjö övnings- och skjutfält. Ett 

förslag till kontrollprogram togs fram 1996 av Peter Johansson, ackrediterad provtagare vid 

Eksjö kommun. Samma år lämnade Försvarmakten in förslaget till kontrollprogram samt 

kompletterande handlingar som innebar kontroll av eventuell metallspridning till yt- och 

grundvatten. Kontrollprogrammet fastställdes sedan år 1999 (Johansson, P., 2005). 

Kontrollprogrammet syftade till att kontrollera eventuellt utläckage avmetaller från 

övnings- och skjutfältet, belysa effekter i recipienter, bedöma vattenkvaliteten i området samt 

ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder. 

Med detta kontrollprogram av regelbunden provtagning och analys av yt- och grundvattnet, 

kunde föroreningsgrad och eventuella läckage av metaller spåras och följas upp. Om förhöjda 

halter påvisades skulle utökad provtagning ske i samråd med expertis, tillsynsmyndigheten 

Generalläkaren, kommun, laboratorium och ackrediterad provtagare. 

 

7.2 Provtagning år 2000-2005 
Första årens provtagning hade som syfte att kartlägga situationen och se om någon påverkan 

kunde spåras (Johansson, P., 2005). Enligt det ursprungliga kontrollprogrammet skulle prover 

tas i ett grundvattenrör (Eksjö/3) i anslutning till övningsområdet Ränneslätts skjutbanor. 

Vidare skulle ytvattenprover tas i de två bäckar som avvattnar övningsområdet i norr 

(Eksjö/6) och söder (Eksjö/1). Provtagningarna utfördes av miljö- och byggförvaltningen, 
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Eksjö Kommun på uppdrag av Eksjö Garnison. Garnisonen ansökte om att få utöka antalet 

provtagningspunkter i kontrollprogrammet. Generalläkaren fattade beslut i ärendet, vilket 

betydde att delar av ursprungligt kontrollprogram och nytillkomna provpunkter skulle 

komplettera varandra (Johansson, P., 2005).  

År 2003 borrades ett rör (Eksjö/3) i anslutning till Skjutbana 7. Detta för att underöka 

hur blyrester från ammunition i skjutvallen kunde laka ut och förorena grundvattnet. 

Eventuellt blyläckage skulle dessutom hindras med så kallat miljökulfång. År 2004 

installerades miljökulfång i skjutvallar på flera av Ränneslätts skjutbanor. Blybemängda 

sandmassor från skjutvallarna grävdes ur för att användas till att anlägga en bullervall vid 

handgranatsbana Norra Kulla. En del av kulfångsanden förblev i skjutvallarna. 

Miljökulfångssand installerades ovanpå den blyinnehållande sanden. 

Fortifikationsverket svarade för provtagning av uppsamlat lakvatten från miljökulfånget. 

  Med anledning av miljökulfång och bullervall installerades år 2005 ett 

grundvattenrör (Skjutbana Gv 2) vid skjutbana 2 samt tre grundvattenrör (Gv1, Gv2 och Gv3) 

vid bullervallen (Johansson, P., 2005). 

Yt- respektive grundvattenkontrollerna visade inte att några alarmerande halter kunde 

observeras. Undantaget var provpunkterna kring bullervallen. För övriga punkten verkade bly 

som den metall som främst kunde misstänkas ge förhöjda halter i marken. Värdena av 

blyhalten påvisade en stigande trend men var fortsatt låga. Det ansågs dock att lägre mätserier 

erfordrades, för bedömning av tillstånd och trender (Johansson, P., 2005). Om fortsatta 

provtagningar skulle visa att påverkan på yt- och grundvatten ej kunde spåras, bedömdes 

provtagningsfrekvensken kunna minska i omfattning. Nyttan av provtagningens omfattning 

skulle komma att stå i proportion till tidsåtgång och kostnader (Johansson, P., 2005). 

 

7.3 Provtagning år 2006-2011 

År 2007 skedde en ominstallation av Gv1 och Gv2. Underlag för bedömning tyckte sig finnas 

och visade på att protagningsfrekvenser, -parametrar och tillfällen skulle kunna minskas och 

samordnas. Provtagningen gick ner i lägre intervall, men samtidigt vara så flexibelt att om 

förhöjda halter skulle påvisas, kunde provtagningen utökas för att hitta källan, och därefter 

igen anpassas till belastningssituationen. 

 

7.4 Provtagningspunkter 
Provtagningspunkter och analyserade parametrar enligt kontrollprogram har kommunicerats 

med Generalläkaren (Öhman-Drake, E., 2012). 

7.4.1 Eksjö/1 Lidbroån (ytvatten) 

Fysikalisk och kemisk provtagning samt provtagning av metaller i vatten. Punkten ansågs 

spegla tillrinning från den västra delen av skjutfältet. Punkten speglar påverkan av 

metallföroreningar i de bäckar som avvattnar genom skjutfältets sydvästra del. Det har visat 

sig höga värden för pH i punkten, vilket inneburit att miljön i området har hög bufferkapacitet 

och hindrar således att metaller läcker ut i vattnet. Provtagningsfrekvensen och omfattningen 

av mätparametrar minskade, men fortsatt provtagning av bly och pH har skett två gånger per 

år, vår och höst (Johansson, P., 2005). 
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7.4.2 Eksjö/2 Fällbohemsdamm (sediment) 

Sediment i punkten ansågs kunna spegla om äldre utsläpp skett från Eksjö övnings- och 

skjutfält. Inga höga föroreningshalter har upptäckts. Värdet av Fällbohemsdamm som 

provpunkt för sediment har efter första provtagningsinsatsen ansetts vara lågt. Detta på grund 

av att en utdikning norr om järnvägen på 1960-talet medförde kraftig sedimentavsättning i 

Fällbohemsdamm som därmed växt igen på kort tid. Fällbohemsdamm fungerar således som 

en effektiv källa för metallspridning ut i omgivande vattenmiljö. På grund av sin kraftiga 

igenväxning har Fällbohemsdamm ej kunnat provfiskas. 

Det viktigaste argumentet för att provpunkten blev olämplig för utvärdering av 

metallföroreningar från Eksjö skjutfält, var det faktum att omedelbart uppströms 

Fällbohemsdamm ligger Eksjö jaktskytteklubbs skjutbana, Jägargården. Skeet- och 

lerduveskytte i riktning ner mot Stampån har skett under lång tid. Jägargården startades 1957. 

Provpunkten i Fällbohemsdamm eller i dess närhet ansågs inte spegla garnisonens påverkan, 

utan jaktskytteklubbens. Provpunkten utgick från kontrollprogrammet (Johansson, P., 2005). 

7.4.3 Eksjö/3 Ränneslätt (grundvatten)  

I grundvattenröret har provtagning skett för analys av metaller. Punkten speglar verksamheten 

från de äldsta skjutbanorna på Ränneslätt. År 2004 färdigställdes miljökulfång för 

skjutbanorna på Ränneslätt. För att kontrollera äldre kulfångsmassor som bedömts kunna 

lämnas kvar under kulfången skall två grundvattenrör provtas. Ett nytt rör är avsett för 

skjutbana 2, 3, 4 och 5 (Johansson, P., 2005). 

I samband med installation av miljökulfång borrades ett nytt provtagningsrör för 

Eksjö/3. Grundvattenkontrollen i provpunkt Eksjö/3 på Ränneslätt under 2004 visade att 

föroreningshalterna i grundvattnet låg på förväntade nivåer samt att några alarmerande halter 

inte kunde observeras. Bly var kanske den metall som man främst kunde misstänka förhöjda 

halter av. Värdena påvisade måttlig till hög halt. Längre mätserier ansågs vara nödvändigt för 

bedömning av tillstånd och trender. I beslut från generalläkaren år 2004, skulle provtagning i 

Eksjö/3 ske med avseende på bly, pH och konduktivitet en gång per år, omväxlande höst och 

vår (Johansson, P., 2005). 

7.4.4 Eksjö/4 Dike från Kokhusgölen (vattenmossa) 

Provtagning av metaller skedde i odlad vattenmossa. Mossan ansågs spegla bioackumulerade 

metaller, upptagna över en längre tidsperiod. Mossan odlades i vattendrag vid inlopp till Eksjö 

kommuns dricksvattentänkt. 

Provtagning medels vattenmossa visade sig vara ineffektivt och resultatet ansågs endast 

kunna jämföras med vattenmossa på samma plats, vilket inte var möjligt. Resultatet 

påverkades av vattenflöde, temperatur och pH-värde. Värme troddes skapa snabbare tillväxt 

av vattenmossans skott, vilket gynnade mossans upptagning av metaller. Det var skotten som 

kontinuerligt omplanterades. Vattenmossan ansågs även behöva ruskas ur regelbundet under 

provtagningsperioden på grund av igenslamning. Diket från Kokhusgölen var periodvis mer 

eller mindre torrlagt. En provtagning utfördes maj 2001. Samtliga metaller uppvisade då låga 

halter till måttligt höga halter. Provpunkten Eksjö/4, dike från Kokhusgölen angås behöva 

utgå och ersättas av grundavattenrör som installerats år 2005 i anslutning till skjutbana 2 

(Johansson, P., 2005). 
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Sannolikt låg det aktuella diket för långt ifrån respektive kulfång för att utgöra en 

relevant provtagningspunkt. Det ledde till att ett nytt grundvattenrör borrades vid skjutbana 2, 

och därmed erhölls en provpunkt närmre skjutbanorna (Österling, H., 2004). 

7.4.5 Eksjö/5 Bjälmen, (fisk) 

Provtagning har genomförts vid ett tillfälle, mars 2001, varvid måttligt höga metallhalter 

detekterats. Värdet av fortsatt provtagning sediment Eksjö/5 bedömdes därför ej som 

nödvändig och ansågs kunna utgå (Johansson, P., 2005). Provtagning av gädda har inte skett 

enligt program huvudsakligen, beroende på svårigheter att dra upp erforderlig mängd, 5 

gånger 1 kg gädda. För att uppfylla kontrollprogrammet bedömdes åtminstone en provtagning 

kunna utföras från is, under vintern 2005/2006 trots att provtagningen av sediment i Bjälmen 

inte visade förhöjda metallhalter. Provet var därefter tänkt att utgå ur kontrollprogrammet 

förutsatt att halterna är låga (Johansson, P., 2005). 

Bra referensmaterial verkade saknas beträffande tungmetaller i gädda. Jämförelser har 

dock gjorts med motsvarande fisk i sjön Bolmen (Hallands län) och Storvindeln 

(Västerbottens län) som regelbundet provtas inom de nationella och regionala 

miljöövervakningsprogrammen. Uppgifterna hämtades från IVL, programområde sötvatten, 

miljögifter analys gädda (Johansson, P., 2007). Analysresultaten varierade stort mellan 

enskilda individer beroende på tillväxthastighet och ålder. Samlingsprovet (leverhomogenat) 

togs från fyra gäddor. Någon åldersanalys utfördes inte, men alla protagna gäddor vägde runt 

0,5 kg vardera (Johansson, P., 2007). 

7.4.6 Eksjö/6 Bjälmen utlopp (ytvatten) 

Fysikalisk och kemisk provtagning skedde i Eksjö/6. Punkten var tänkt att spegla den östra 

delen av övningsområdet. Punkten föreslogs sedan bli struken från kontrollprogrammet, då 

ingen skjutning förekom värken i området runt sjön Bjälmen eller uppströms vid Soåsasjön. 

Endast brobyggnationer och färjeövningar utfördes som kunde störa miljön. Skjutbanorna på 

Ränneslätt bedömdes dessutom avvattna åt andra hållet, söderut. Inga förhöjda halter spårades 

(Johansson, P., 2005). 

7.4.7 Grundvattenrör (Gv1, Gv2, Gv3) vid bullervall Norra Kulla (grundvatten) 

År 2005 färdigställdes en bullervall i Norra Kulla, bestående av återanvänd kulfångssand. Tre 

grundvattenrör bedömdes skulle provtas, med avseende på kontroll av eventuella läckage från 

bullervallen. I de nya grundvattenrören vid bullervallen Norra Kulla som påvisade mycket 

höga blyhalter inledningsvis, blev det mycket viktigt med fortsatt provtagning och åtgärder 

för att minimera utläckage (Johansson, P., 2005). 

7.4.8 Gv Skjutbana 2 (grundvatten) 

Med anledning av miljökulfånget som installerades på skjutvallarna vis skjutbanorna på 

Ränneslätt, borrades ett grundvattenrör intill Skjutbana 2. Provpunkten fick namnet Gv 

Skjutbana 2. I provpunkten har provtagning i grundvatten skett sedan 2007. Inga höga 

blyhalter har upptäckts i grundvattnet (Johansson, P., 2005). 

7.4.9 Referenspunkter 

Överlag är uppmätta halter låga till mycket låga, varför provtagning ej skett i referensbrunnar 

med bedömningen att det inte ger någon ytterligare information (Johansson, P., 2005). 
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7.5 Provtagningsmetoder 
Prov har tagits direkt i plastflaskor, tillhandahållna av analyslaboratoriet vid ALcontrol. 

Syradiskade flaskor har använts till prov för metallanalys. Grundvattenprov har tagits med 

batteridriven dränkbar pump efter det att vattnet omsatts tre gånger i grundvattenröret. 

Proverna har sedan förvarats i kylväska. Prov har sedan samma dag hämtats av personal från 

ALcontrol för snabb transport till laboratoriet (Johansson, P., 2005). 

Metoden för att undersöka förekomst av eventuell metallspridning till yt- och 

grundvatten har varit systematisk provtagning enligt kontrollprogram, med stöd av 

ackrediterad provtagare. Analyser har utförts av ackrediterat laboratorium. Laboratoriet 

svarade för filtrering av bly (Öhman-Drake, E., 2012). 

GV-provtagning har utförts med peristaltisk pump, ytvatten med Bailer vattenhämtare 

eller motsvarande utrustning en gång per år, omväxlande höst och vår. Innan provtagningen 

omsattes grundvattnet motsvarande minst tre rörvolymer. Provet filtreras (0,45 µm) och 

analyserades därefter med avseende på bly med en detektionsgräns <0,1 µg/l. Analyserna av 

vattenproverna genomfördes vid ett ackrediterat laboratorium (Österling, H., 2004). 

 

7.6 Analyser 
Samtliga analyser har tidigare utförts av ALcontrol Laboratories, ALcontrol AB. Analys har 

utförts med avseende på ett antal parametrar med angivna rapporteringsgränser. ALcontrol är 

ackrediterat för samtliga analyser (Johansson, P., 2005). 
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8. ALLMÄN PROVTAGNINGSMETODIK 
 

I det här avsnittet presenteras en metodik för provtagningsstrategier som kan användas vid 

miljötekniska markundersökningar. Metodiken är vanligen tillämpas i första hand för 

provtagning av jord, men principerna är ofta generella och kan användas för provtagning av 

andra medier. För vissa av dem kan andra aspekter tillkomma, såsom rörligheten av olika 

föroreningar i grundvatten.  

För att en bra provtagningsstrategi ska kunna tas fram, är den en förutsättning att det 

finns en konceptuell modell för området. En sådan modell är en beskrivning av förhållandena 

mellan olika parameterar inom ett område, med avseende på bland annat geologi, 

spridningsförhållanden, föroreningssituation och exponeringsförhållanden. Framtagandet av 

en optimal provtagningsstrategi kan såklart begränsas av faktorer som provtagnings- och 

analysmetodik, tid, ekonomi och geografi (SNV, 2009b). 

 

8.1 Provtagningsdemo: kort arbete inför planering av provtagning 
Innan en djupgående planering av provtagning sker, kan det vara värt att göra en 

provtagningsdemo. En sådan inriktar sig på att snabbt få en överblick av föroreningssituation 

och behov av ett gediget provtagningsarbete. Planeringsdemon kan beskrivas som en kort 

inledande fas som styr fortsatt planering. 

8.1.1 Sätt upp projektmål 

Inledningsvis i ett provtagningsprojekt bör mål för initiativet fastställas. Vanliga projektmål är 

att bedöma hur en plats kan orsaka en risk för miljö eller hälsa, om platsen behöver saneras 

eller var och hur exakt en sådan sanering ska ske (SNV, 2009b). 

8.1.2 Snabb förundersökning av området som avses för provtagning 

För att hitta strategier för provtagning är det rekommenderat att förkorva sig i relevanta 

studier och kartor samt göra en preliminär övervakning i området där provtagning väntas ske. 

Anledningarna till det är att kvalitetssäkra provtagningen, göra den kostnadseffektiv samt 

trygga säkerheten för personal och miljö vid fältarbetet (ISO, 2002). 

8.1.3 Undersök förutsättningar med konceptuell modell 

En konceptuell modell är en beskrivning av ett områdes förhållanden, med avseende på 

faktorer som föroreningssituation, potentiella föroreningskällor, spridningsförhållanden, 

geologi, topografi och exponeringsförhållanden (SNV, 2009b). Den konceptuella modellen 

ger samlad information som finns tillgänglig för att beskriva föroreningsobjektet som är tänkt 

att undersökas. En konceptuell modell är en hypotes och kan alltid förkastas och revideras 

under projektets gång. 

8.1.4 Kvalitetssäkrad miljökontroll 

Kvalitetssäkrad miljökontroll innebär att hela provtagningsproceduren ska vara väl 

genomtänkt och planerad. I proceduren ingår väl genomtänkta metoder för provtagning, 

provhantering, transport och analys. Kontrollen syftar till att göra provtagningen säker, 

korrekt utförd och väl dokumenterad.  
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Kvalitetssäkring med avseende på provtagningen uppnås genom att följa standarder som 

ISO och Svensk Standard. Provtagningen bör utföras av utbildad personal med dokumenterad 

erfarenhet av provtagningar. Metallanalyserna skall utföras på laboratorium som är ackrediterat 

för denna typ av prover och analyser. Alla analyser skall följa de rutiner för kvalitetskontroll som 

minst uppfyller kraven i ackreditering av vattenlaboratorier. Resultaten skall lagras i databaser 

med betryggande system för säkerhetskopiering och arkiveringsrutiner (Maurice, C., 2013). 

Dessa kvalitetsaspekter måste finnas i åtanke redan vid planeringsstadiet. 

 

8.2 Provtagningsstrategi: Planering av provtagning  
Provtagningsstrategin kan påbörjas då projektmål, syften och konceptuell modell är 

specificerade. Den färdiga produkten av strategin är provtagningsplanen. För att kunna 

genomföra en effektiv provtagning måste kunskap finnas om varför provtagning skall ske, hur 

och var den skall genomföras, vilka beslut som skall fattas baserat på resultaten, vad 

resultaten skall användas till samt hur resultaten sedan bör utvärderas. Hänsyn måste tas till 

flera olika faktorer, exempelvis hypoteser om föroreningskällor och eventuell spridning, typ 

av förorening, representativet, provtagningsmönster, provtagningsmetodik, antal prover och 

ekonomiska begränsningar (SNV, 2009b). 

Valet av plats, teknik, utrustning och metod för provtagning beror på en rad faktorer. 

Dessa är främst provtagningsområdets storlek, topografi, marknära natur, jordlagerföljder, 

geologi, grundvattendjup, grundvattenriktning samt förorenande verksamhet som kan ha skett 

inom området. Förekomst av elektriska kablar, vattenledningar och andra rör i marken eller 

vattnet är också aspekter att ta hänsyn till vid val av provtagningsstrategi. Förekomsten av 

byggnader i närheten påverkar också valet av strategi. Säkerheten för personal vid 

provtagning är styrande. Avgörande är också hur lätt det är att ta sig till den tänkta 

provpunkten (SNV, 2009b). 

8.2.1 Ange delmål/delsyften med provtagningen 

Det här steget är ett av de allra viktigaste vid utformandet av en provtagningsstrategi. En 

sådan syftesdefinition är inte alltid så enkel, eftersom en undersökning kan ha flera olika 

syften och som dessutom kan vara otydligt uttalade. Syftet med provtagningen måste ändå 

definieras mycket tydligt, för att en lämplig strategi sedan ska kunna väljas. Följande frågor 

kan ställas som hjälpmedel: Vilken potentiell förorening finns i marken? Var finns 

föroreningen i så fall? Hur mycket av föroreningen finns det? Sker det förändring i det 

förorenade området över tid? I vilken utsträckning sker en sådan förändring? (SNV, 2009b). 

Oprecisa och vaga syften ska undvikas. Exempel på ett vagt syfte är: ”Syftet med 

provtagningen var att undersöka föroreningssituationen på skjutfältet”. Ett sådant syfte ger 

knappast någon vägledning för provtagningen. De syften som angetts i listan ovan är precisa 

syften. Dessa kan sedan brytas ned i delsyften (SNV, 2009b). Exempelvis kan syftet att ”ta 

fram statistik av blyföroreningar från ammunition på skjutfältet” brytas ned 

till syften som att ”mäta föroreningshalten av bly i olika recipienter” samt ”spåra de olika 

föroreningskällorna”.  

Genom senare utvärdering av mätdata kan det bli möjligt att göra en bedömning om hur 

väl syftet uppfyllts. Av den här anledningen bör syftet vara tydligt definierat (SNV, 2009b). 
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8.2.2 Förkovra i förhandskunskap 

Givetvis ska förhandskunskap innehas av de delaktiga parterna, innan någon provtagning 

genomförs. Sådan kunskap gäller information om området som ska undersökas, respektive de 

aktuella föroreningarna som tros finnas på området. Kunskap om området innefattar 

exempelvis historiska uppgifter om verksamheten på platsen, geologi, byggnader. Sådan 

information kan ge en förväntad bild av föroreningssituationen. För att skaffa fram sådan 

förhandskunskap, kan geofysiska undersökningsmetoder eller andra screeningmetoder vara 

lämpliga angreppssätt. Detta kan kompletteras med att studera verksamhetshistorik, tidigare 

undersökningar, arkivmaterial, ritningar och flygbilder. All relevant information samlas in för 

att kunna skapa en konceptuell modell för området. Kunskap om föroreningarna innefattar 

olika fysiska egenskaper samt exponeringsrisker. Metaller tillhör en föroreningstyp som har 

adsorberande egenskaper. 

Sättet att hantera och värdera förhandskunskapen inför en provtagning är sällan 

självklar, eftersom informationen kan innehålla fel eller vara missvisande beroende på hur den 

har erhållits. Ett sätt som alltid bör ingå vid kunskapshanteringen är att dela in det förorenade 

området i olika egenskapsområden, delområden (SNV, 2009b). Detta beskrivs mer i avsnittet 

8.2.3. Förhandskunskapen om området och föroreningarna kan användas för att revidera och 

förstärka den konceptuella modellen som i korta drag arbetades fram vid provtagningsdemon. 

8.2.3 Definiera provtagningens rumsliga avgränsning samt lägesbestämning 

I regel är ett förorenat område heterogent ur föroreningssynpunkt, och innehåller delområden 

som kan vara opåverkade av föroreningar medan andra delar kan innehålla extremt höga 

gifthalter (SNV, 2009b). Den rumsliga avgränsningen är således viktig och kan göras genom 

att dela in området i delområden. Varje delområde ska vara någorlunda homogent. 

Indelningen bestäms av markytan eller mot djupet. Principen är densamma. Angränsningen 

bör baseras på den konceptuella modellen. I takt med att området provtas och resultaten 

utvärderas bör modellen uppdateras och vidareutvecklas (SNV, 2009b). 

Lägesbestämning ska, liksom provantal, bestäms utefter förhandskunskapen om 

föroreningsförhållanden samt den konceptuella modellen. Om det finns ett syfte att skapa föra 

statistik av föroreningshalter, bör provpunkterna ligga i samma mönster vid varje provtagning  

(SNV, 2009b). 

Vid val av provtagningsplats ska hänsyn tas till jordegenskaper, mark- samt 

vattenanvändning. Dessa aspekter bör vara överrensstämmande vid alla provtagningspunkter. 

Det bör undvikas att provta vid fältgränser, exempelvis nära vägkant (ISO, 2003). 

8.2.4 Bestäm provtagningsmedier 

För att kunna bedöma risker eller saneringsbehov efter provtagning och analys, krävs nästan 

alltid provtagning från flera olika medier (jord, grundvatten, sediment, ytvatten, biota) som 

utvärderas tillsammans med information kring exempelvis verksamhetshistorik och fysiska 

förhållanden (SNV, 2009b). 

Jord 

Jord kan spegla atmosfäriska utsläpp, naturliga halter av kontaminering eller utfällda metaller 

från grundvatten. Provtagning av jord förutsätter att en representativ provpunkt kan nås i 

marken. Det innebär att det kan behöva grävas, tas bort löv från markytan eller borras hål. 
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Provet kan sedan tas efter att de rätta förutsättningarna är uppfyllda (ISO, 2002). För bly, och 

vissa andra tungmetaller, stannar dessa metallföroreningar vanligtvis kvar i ytskiktet av 

jorden. Ett högt tillskott av bly i markens ytskikt på exempelvis skjutfält, kan dock resultera i 

att det lakar ut och sipprar längre ner i jorden (Sanderson et al., 2012). Reaktiva ytor som 

binder metaller i jorden är i huvudsak lerpartiklar och organiskt material (Maurice, C., 2013).  

För jordprover för metallanalys är det inte nödvändigt att bevara markstrukturen i 

provet, till skillnad från jordprovtagning i syfte att analysera lättflyktiga ämnen, vilka sätt kan 

förgasas vid extraktion av jordprovet. Metallföroreningar förgasas inte utan bevaras i fast 

form bundna till jordpartiklar, såvida pH inte ändras, och därför kan sådana jordprover 

provtas utan att ta hänsyn till den ursprungliga matrisen i marken där provet togs ifrån (ISO, 

2002). 

Grundvatten 

Grundvatten speglar utsläpp som funnits i löst form ovan jord och infiltrerats i marken eller 

partikelbundna föroreningar som lakats ut och följt med i grundvattnet, som sker exempelvis 

vid sjunkande pH. När ett grundvatten strömmar igenom jordlagren är det endast de upplösta 

partiklarna i vattnet som ”tillhör” grundvattnet i sig. Partiklar medföljer i princip inte 

grundvattenströmmen utan ligger fast i marken, och betraktas därför normalt partiklar i ett 

grundvattenprov som artefakter från provtagningen. Gränsen mellan lösta och partikulära 

ämnen brukar definieras som 0,45 µm, det vill säga aggregat mindre än 0,45 µm betraktas 

som lösta (eller kolooidala), medan aggregat större än denna gräns är partikulära. När prover 

filtreras i avsikt att avskilja partiklar, används därför standardmässigt ett membranfilter med 

0,45 µm porstorlek (Bengtsson & Wigilius, 2008). 

Ytvatten 

Ytvatten speglar utsläpp som lösts upp i vatten och är under transport i snabb fas, exempelvis 

i vattendrag eller i omsättande strömmar i sjö. Ytvattenprovtagning kan komplettera 

grundvattenprovtagning, då ytvatten vanligen rör sig snabbare och refererar till föroreningar 

som uppkommit i närtid. Vattendrag samlar upp markvattnet i ett avrinningsområde, 

exempelvis i en dal. På så sätt kan ytvatten spegla stora områdens föroreningar (Johansson, P., 

2005). Passiva provtagningsalternativ är biologiska parametrar såsom fisk, vattenmossa eller 

musslor, då dessa bioackumulerar den lösta delen av metallerna i vattnet (Maurice, C., 2013). 

Sediment 

Sediment speglar utsläpp som skett sedan lång tid tillbaka. Föroreningar som finns bundna till 

jordpartiklar eller lösta i vatten, kan transporteras till en sjö och sjunka ned till botten. Därmed 

bildas sediment. Normal sedimentationshastighet i sjöar i Sverige är 0,1 cm/år (Maurice, C., 

2013). De förorenade sedimenten således en sekundär föroreningskälla varifrån föroreningar 

kan frigöras successivt genom naturliga processer eller genom mänsklig verksamhet 

(Paulsson, A., 2005). Om man samlar in sedimentprofiler med rörprovtagare kan 

undersöknings-typen ge data för att belysa den historiska utvecklingen av metallbelastning på 

vattensystem. Sedimenten fungerar på så sätt som ett arkiv över historisk 

föroreningsbelastning (SNV, 2004). 

Ytsedimenten avspeglar de senaste årens belastning, medan 25–30 cm djupa 

sedimentskikt avspeglar koncentrationerna av metaller under förindustriell tid. Vissa ämnen, 
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exempelvis bly, har dock spritts genom mänsklig verksamhet under mycket lång tid (tusentals 

år). Därför bör man vara medveten om att även blyhalter kan uppmäts på 20–30 cm sediment-

djup i svenska sjöar och härstamma från föroreningar (SNV, 2004). 

Fisk 

Om rörliga tungmetaller förekommit under längre tid, kan dessa påvisas med analys av 

leverhomogenat från fisk. Fisken är så kallad toppkonsument så kan förekomst av rörliga 

tungmetaller speglas under en längre tid av fiskens föda (Johansson, P., 2005). Metaller 

förekommer naturligt i låga halter i sötvatten och i högre halter i organismer, på grund av 

anrikning och bioackumulation. Miljögifter ansamlas i fiskarnas lever. Därav är det levern 

som är intressant att provta (Nydén, T., 2014). 

Antalet individer som bör samlas in vid ett och samma tillfälle från en provpunkt är 

beroende av den naturliga variationen i populationen (art, ålder, storlek, näringsstatus, kön 

etc.) Dessa biologiska faktorer kan påverka en organisms upptag och belastning av 

bioackumulerande ämnen. Om syftet med provtagningen är att spegla miljöbelastningen i en 

sjö, är en stationär art som abborre och tånglake lämpliga arter. Valet av fiskart begränsas 

självklart av vilka arter som är tillgängliga. Storleken på fisken har den betydelsen att 

miljögifterna bioackumuleras och är därmed ett uttryck för historisk exponering. För att 

möjliggöra jämförelser med extern referensdata, bör art och storlek korrelera med de som 

används inom det Nationella övervakningsprogrammet av miljögifter för Kust och Hav (SNV, 

2008). Utöver fisk är vattenmossa och musslor andra exempel på akvatiska organismer som 

kan indikera på metallföroreningar i sjöar och vattendrag (Maurice, C., 2013).                                                                    

Svamp 

Utöver provtagning av fisk, kan det även vara av värde att göra biogeokemiska 

undersökningar. De utförs på vattenlevande mossor och växter samt organismer som kan 

tänkas ta upp kontaminerat grundvatten, exempelvis svamp. Proven bör tas både upp- och 

nedströms det förorenade området. Provtagningen ger en bra bild om området läcker metaller 

och kan även användas vid riskbedömning genom att jämföra halterna med referensprover 

(SNV, 2003). Provtagning av svamp kan komplettera provtagning av övriga recipienter som 

nämnts ovan, även om lägre halter upptäcks i svamp jämfört med jord. Precis som för urvalet 

av fiskarter, bör svamp och väljas ut för provtagning med avseende på art. 

8.2.6 Fastställ provtagningsskala 

Provtagningsskalan är volymen av ett prov samt volymens form och orientering i det 

förorenade delområdet. Skalan beror på provtagningsteknik och syftet med undersökningen.  

Om man exempelvis är ute efter att bedöma akutrisken för småbarn vid intag av 

arsenikförorenad jord, kan en lämplig skala vara i storleksordningen cm-dm, då man här vill 

veta hur föroreningshalterna varierar i denna lilla skala. Om problemet däremot handlar om 

föroreningsspridning till grundvatten så har haltvariationer i denna lilla skala ingen betydelse. 

Då kan istället 10 m eller större vara intressant. För jordprover tagna med skruvborr tillämpas 

ofta en betydligt större mätskala än jordprover från provgropar när markytan (SNV, 2009b). 

Det är alltid bättre att provet är lite för stort än för litet. Om det inte finns så mycket 

substrat som provtagits, finns heller inte så mycket konkret materia för att göra en 
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representativ analys. Provet ska vara tillräckligt stort för att representera den genomsnittliga 

karakteristiken av provtagningsrecipienten i området där provet togs (ISO, 2002). 

Provtagningsskalan kan ökas, antingen genom att ta större provvolym jord eller genom 

att ta flera små enskilda prov inom en definierad yta och slå samman dessa till samlingsprov 

som det görs en enda analys på (SNV, 2009b). 

8.2.7 Bestäm typ av prov 

Då undersökningsområdet är stort och spridningen av blyprojektiler på ett skjutfält vanligen 

är stor och ojämn, är det lämpligt att flera delprov utgör ett samlingsprov i en provpunkt. På 

så sätt erhålls ett genomsnittligt värde av föroreningsgrad i respektive provpunkt med omnejd 

(Rantalainen et al., 2006). 

Enskilda prov och samlingsprov är de vanligaste typerna av prov. Samlingsprov görs 

genom att slå ihop ett antal delprov. Enskilda prov utgör en mindre volymer än samlingsprov. 

Provtypen som är lämpligast att använda är avhängigt utifrån syfte med provtagningen och 

föroreningsegenskaper. Enskilda prov lämpar sig bäst för bedömning av akuta risker, då 

mindre provvolymer speglar risksituationen bättre än större provvolymer. Större provvolymer 

anses lämpligare att provta om riskerna däremot avses i ett långtidsperspektiv. I de fallen bör 

sammansatta prov användas (SNV, 2009b). 

Vid varje provpunkt ska ett mönster av omgivande punkter för delprover skapas. 

Mönstret av delprover bör se likadant ut vid alla provtagningsplatser. Delproverna ska vara av 

samma storlek och blandas samman till sammansatt provsubstrat. Vid provtagningen av jord 

bör man tänka på att grus och större stenar ska tas bort från jordmassan. Ur 

substratblandningen tas ett så kallat sammansatt prov vilket ska representera recipientens 

egenskaper vid respektive provtagningsplats (ISO, 2003). 

Värden av metallhalter från provpunkterna i de potentiellt förorenade områdena ska 

jämföras med referensvärden från icke-förorenade områden. Sådana referensvärden är tänkt 

att ange bakgrundvärden som speglar föroreningshalter som finns till av andra anledningar än 

militärt skytte, såsom naturlig förekomst (Rantalainen et al., 2006). Referensproverna bör tas i 

närheten av det kontaminerade området, men på ett sådant avstånd att där det inte finns någon 

påverkan från föroreningskällor. Det är viktigt att de övriga förhållandena är så lika det 

förorenade området som möjligt (SNV, 2003). 

8.2.8 Bestäm antal prover 

Fastställandet av antalet prover bör baseras på den konceptuella modellen samt kostnader. 

Generellt krävs färre prov när förhandskunskapen är god än när den är svag samt när större 

osäkerhet i resultaten accepteras (SNV, 2009b). 

8.2.9 Definiera provtagningsfrekvens och tidpunkt 

Jordegenskaper såsom pH, organiskt material, lermineral och fuktighet kan synnerligen 

variera inom undersökningsområdet. Likaså kan väder, temperatur och nederbörd vara olika 

under årets gång (Sanderson et al., 2012). Därutöver kan halter av vissa föroreningar 

förändras över tiden på grund av nedbrytning, omvandling, utlakning eller sanering. Således 

blir den tidsmässiga avgränsningen nödvändig (SNV, 2009b). 

Generellt råder bättre förutsättningar för provtagning under sommarhalvåret, då det inte 

finns någon stor risk för att snö täcker marken eller vattentäkter fryser. Eftersom sediment 
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påverkas mycket lite av årstidsvariationerna i vattenkvalitet spelar det inte så stor roll när på 

året man tar sedimentprover. Det kan vara praktiskt att ta sedimentproppar när isen ligger, 

eftersom det då är lättare att stå still över provtagningspunkten och man har gott om plats. 

Som nämnts är tidsupplösningen i sediment långsam på grund av omblandning i ytskikten. 

Det räcker att ta prover vart femte till tionde år för att kunna följa långtidsutvecklingen av 

exempelvis metallbelastning (SNV, 2004). Grundvatten långsammare genom marken än 

ytvatten strömmar i vattendrag och sjöar, varför provtagning av grundvatten generellt inte 

behöver provtas lika ofta som ytvatten (Johansson, P., 2005). 

 

8.3 Provtagningsplan: produkt av provtagningsstrategin 
Provtagningsplanen är tänkt att innehålla en beskrivning av provtagningsstrategin. Planen bör 

innehålla all relevant information som gör att provtagningen i princip ska kunna upprepas vid 

ett senare tillfälle om så önskas (SNV, 2009b). Provtagningsplanen ska vara ett styrande 

dokument som används som underlag för att kunna kontrollera provtagningen i fält (Maurice, 

C., 2013). En generell struktur vid uppbyggande av en provtagningsplan kan ses i Figur 5. 
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Figur 5. Förslag på provtagningsplan (Maurice, C., 2013; ISO, 2003). 

Exempel på provtagningsplanens struktur: 

1. Allmän information: 

administrativ information, kontaktuppgifter, adresser, datum för 

provtagningen 

 

2. Mål med provtagning: 

klar och tydlig målsättning 

 

3. Kvalitetssäkrad miljökontroll:  

rengöring av instrument, kalibrering av instrument, dokumentation av 

fältarbete, etikettering av provkärl m.m 

 

4. Provtagningsmatris: 

provtagningsrecipient, parametrar, typ av prov: enkla, dubbla 

 

5. Provtagningsplats och punkter:  

förklaring om platser och punkter där provtagning ska ske 

 

6. Karta över undersökningsområdet: 

karta med markeringar för provpunkter, fakta om platsen 

 

7. Provtagningsinstruktioner:  

beskrivning hur proverna ska tas 

 

8. Lista för provtagningsutrustning: provtagningsinstrument, mätinstrument, 

dokument, kartor m.m 

 

9. Instruktioner för efterarbete  

Åtgärder för förstörelser som orsakats av provtagningen, städa upp efteråt, 

återställ naturen i sitt ursprungliga skick, gör platsen ”spårlös” 

 

10. Transport och hantering av prover 

Upplysning om hur proverna för börvaras (ofta svalt och mörkt), 

information om datum och klockslag för leverans till laboratorium, skicka 

proverna så fort som möjligt 

 

11. Rapportering/dokumentering 

Provtagningsprotokoll att fylla i, dagbok, beskrivning för hur 

dokumenteringen ska skaras och arkiveras. 
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8.4 Utförande av provtagning 
Provtagningen ska genomföras i enlighet med den provtagningsplan som upprättats och där 

provtagningsstrategin finns beskriven. Alla moment, t.ex. fältprovtagning, provhantering och 

provbearbetning, bör utföras med rätt kvalitet. Exempelvis ska provet märkas klart och tydligt 

med etikett efter provtagning. Datum, prov-id och provtagare eller beställare ska anges på 

etiketten (ISO, 2002).  

Genomförd provtagning bör dokumenteras i en fältrapport tillsammans med bland annat 

analysresultat, jordlagerföljder, mätinstrument, intryck från provtagning. Fältrapporten kan 

vara en särskild rapport eller en del av utredningens huvudrapport (SNV, 2009b). Det är 

lämpligt att fotografera under provtagningens gång. Dessa foton kan sedan komplettera 

dokumenteringen (Maurice, C., 2013). 

8.4.1 Generella instruktioner 

Provtagningen förutsätter att man får bra tillgång till provpunkten. Det kan därför vara 

nödvändigt att någon gång innan provtagning ha gått till punkten för att se hur lätt det är att ta 

sig dit. Efter sådan rekognosering kan det vara värt att göra eventuella förtester av 

provtagningen som ska utföras vid punkten.  

Efter att detta förarbete gjorts, bör förutsättningarna för provtagningen vara redo. 

Lämplig utrustning bör finnas på plats, såsom etiketterade provkärl, engångshandskar och 

mätinstrument. Vid provtagning som syftar till metallundersökning, är det en tumregel att det 

ska undvikas att använda provtagningsredskap av just metall. Det finns annars en risk för 

korskontaminering (Maurice, C., 2013). 

Grundvatten 

Innan prover för grundvatten tas ska grundvattenröret pumpas ur på gammalt grundvatten och 

nytt ska låtas sippra in i röret. Peristaltisk pump är vanligt manuellt instrument för denna 

åtgärd. Det kan ta mellan en timme till ett dygn innan röret fylls upp igen. Denna procedur bör 

upprepas några gånger så att representativa värden kan fås av grundvattnet i området vid 

provpunkten (Kumpiene, J., 2014).  

 Nytt grundvatten ska sedan filtreras och fyllas upp i provflaska för omskakning och 

ursköljning av eventuella olägenheter. Flaskan fylls sedan på nytt och försluts snabbt med 

kork. I ett annat fyllt kärl kan det också bli tillfälle att mäta kemiska parametrar som pH och 

elektrisk konduktivitet. Grundvatten kan extraheras både ur borrade rör eller från källa i 

sluttande mark (Carlström, J., 2014). 

 Proverna kan filtreras i fält, direkt i samband med provtagningen. Detta ger det 

kvalitetsmässigt bästa resultatet vid analys av lösta ämnen. Det finns dock risk för 

kontaminering. Rätt typ av filter ska användas. Av praktiska skäl kan det vara svårt att filtrera 

provet i fält. Om vattnet innehåller mycket partiklar och kolloider, bidrar dessa till ett visst 

motstånd vid filtreringen, då dessa beståndsdelar fastnar i filtret. I det fallet ska beställning 

göras för filtrering vid laboratorium hos analysföretaget. Observera att konservering aldrig får 

ske före filtrering om endast lösta ämnen ska analyseras, eftersom urlakning från fast till löst 

fas alltid sker då i mer eller mindre utsträckning (Bengtsson & Wigilius, 2008). 
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Ytvatten 

Provtagningen av ytvatten sker vanligtvis antingen i båt eller på brygga ute på öppet vatten i 

sjö eller från bro över ett vattendrag. Bailer och Ruttner är ett typiska redskap som används 

som vattenhämtare. Vattenhämtaren ska firas ned ett par decimeter under vattenytan, så att 

smuts på vattenytan inte kommer med i provet. Samtidigt är det viktigt att se till att inget 

sediment kommer med i provet. Provtagning av ytvatten i sjö bör lokaliseras till den djupaste 

delen. Provtagning av ytvatten i vattendrag bör ske i mitten av strömmen (Maurice, C., 2013). 

För samma sätt som grundvatten, bör provflaskan först tvättas ren med ytvatten. Likaså kan 

kemiska parameterar uppmätas i separat kärl. Efter att färdigt vattenprov är taget försluts 

flaskan och förvaras svalt (Carlström, J., 2014). 

Sediment 

I sediment bör i första hand prov tas från ackumulationsbottnar, det vill säga i lugnvatten med 

kontinuerlig sedimentering av finpartikulärt material med en diameter < 0,06 mm (SNV, 

2003). För att provtagningspunkten skall representera ett område där partiklar sedimenterar 

och stannar kvar bör man i regel välja de djupaste områdena i både sjöar och havsbassänger. 

Där sedimenterar finpartikulärt material med relativt hög halt av organiskt material, som 

komplexbinder och adsorberar många metaller (SNV, 2004). Eftersom sediment med ett högt 

innehåll av sand är tecken på att man befinner sig på en erosionsbotten kan man redan vid 

provtagningen relativt lätt konstatera om provtagnings-platsen är olämplig för syftet med 

undersökningen (SNV, 2004). 

Sedimentprov kan tas av dykare, från båt eller från is genom ett uppborrat hål. Om 

dykare används kan man om det är någorlunda sikt få en bra översikt av botten vilket är till 

stor hjälp vid val av provpunkt. Om proven tas från is är det lätt att göra en 

positionsbestämning. Förhållandena är lugna och kontrollerade jämfört med om båt 

används, speciellt vid ostadigt väder (SNV, 2003).  

För provtagningen används rörprovtagare, Ekmanhämtare eller bottenhuggare 

beroende på grovleken på sedimentmaterialet (SNV, 2003). Vid provtagningen bör man 

notera de olika skiktens färg, speciellt om sedimentet är svart och luktar svavelväte, vilket är 

ett tecken på syrebrist och reducerade förhållanden (SNV, 2004, Maurice, C., 2013). 

Beroende dels på vilket syfte man har med undersökningen, dels på utbredningen av under-

sökningsområdet (recipienten), bör man ta ett flertal prover i varje sedimentationsbassäng 

(område med ackumulationsbottnar, se nedan) (SNV, 2004). Om samlingsprov tas bör 

delproven vara från samma skikt (SNV, 2003). 

Till följd av att bottendjuren rör runt i sedimenten och blandar om sedimentlagren 

(bioturbation) är tidsupplösningen inte så bra i ytliga sedimentlager. Därför är det normalt sett 

inte meningsfullt att upprepa sedimentundersökningar oftare än vart femte till tionde år (SNV, 

2004). 

Fisk 

Vid provtagning av fisk är det lämpligt att använda sig av fiskenät för stor och säker fångst i 

sjö. Det kan ta upp till en dag tills ett drygt dussin fiskar fångas in i nätet (Axelsson, S., 2014). 

För fångst i vattendrag lämpar sig så kallat elfiske bättre (Maurice, C., 2013). Efter fångsten 

ska fiskarna identifieras. De lämpliga fiskarna väljs ut för dissekering så att levern kan 

plockas ut och läggas i mörkt provkärl. Kärlen ska förvaras svalt. 
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Svamp 

Tillgången till svamp, precis som fisk, är väldigt oförutsägbart i en provpunkt. Med tanke på 

svampens utbredda nätverk av rötter, mycel, kan svamp i periferin av en provpunkt vara 

godtycklig för provtagning. Det är sedan en fördel att dela sönder svampen till mindre bitar. 

Svampköttet ska sedan läggas i mörkt provkärl och förvaras svalt. 

Jord 

Vid provtagning av jord är det viktigt att gräva bort det översta marklagret som vanligen 

består av rötter till gräs och humusämnen. Någon decimeter ner i marken finns jord som är 

godtycklig för provtagning. Vid beredning av ett sammansatt prov, kan delprover av lika stora 

jordmassor läggas i påse och blandas om. Ur blandingen tas en mindre mängd jord som fyller 

provburken (Kumpiene, J., 2014). Kvantitet beror på jordens innehåll av olika fraktioner. Ju 

mer sten och grus ett prov innehåller, desto större volym krävs av provet (ISO, 2003).  

Efter provtagningen ska gropar återfyllas och provtagningsplatsen städas efter 

undersökningen. På så sätt undviks att eventuell miljöskada tar form av exponerade 

tungmetaller från omrörd mark och jord (ISO, 2002). Efter tillämpning av skruvborr för att 

erhålla djupa jordprov, kan det ibland komma väl till pass att sätta ned ett grundvattenrör i 

borrhålet (Maurice, C., 2013). 

Generella regler vid jordprovtagning är att inte blanda jord av olika typ, textur, 

konsistens, färg och lukt. Så länge blandningar kan undvikas, desto mer sannolika blir 

resultaten från analysen (Maurice, C., 2013).  

Provtagning i jord som inte befinner sig långt under markytan sker enkelt i en grävd 

grop. Det här alternativer inkluderar inte provtagning för analys av lättflyktiga ämnen. 

Metoden ska även undvikas om provtagning är avsett under grundvattenytan. För att nå jord 

djupt ner i marken är skruvborr ett bättre alternativ. Metoden är dock svår att tillämpa i jord 

innehållande stor del berg och stenblock (Maurice, C., 2013). 

8.4.2 Förvaring av prover innan analys 

Proverna ska i regel förvaras svalt (5 °C rekommenderas) för att undvika att kemiska 

reaktioner uppstår i provet och förändrar dess kvalitet. Om proverna inte förvaras nedkylda 

kan mikroorganismer mobilisera och förgasa kväve som då lämnar provsubstratet. Kylboxar 

bör användas som också kan användas vid frakt till laboratoriet som tar emot proverna för 

analys (ISO, 2002; ISO, 2003; Rantalainen et al., 2006).  

Proverna ska tranporteras så fort som möjligt till analyslaboratoriet, för att förhindra att 

kemiska reaktioner uppstår efter provtagningen. I vissa fall ska proverna vara nedkylda. Vid 

transporten ska vibrationer och vattenavdunstning undvikas så mycket som möjligt (ISO, 

2003). Det kan vara viktigt att komma ihåg att undvika provtagning på fredagar, så proverna 

inte kan analyseras förrän efter ett par dagar (Maurice, C., 2013).  

 

8.5 Rapportering av provtagning 
Det är viktigt att provtagningens olika skeenden rapporteras/dokumenteras, annars riskerar 

provtagningen att förlora en sitt värde, eftersom bakgrunden till när/var/hur/varför proverna 

togs saknas. Det kan bli svårt att i efterhand bedöma hur representativa proverna är om 
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dokumentation saknas. Dokumentationen kan dessutom innehålla data som kan återanvändas 

för andra syften i senare skeden av ett efterbehandlingsprojekt (SNV, 2009b).  

I dokumentering ska det ingå ett provtagningsprotokoll (Maurice, C., 2013). 

Provtagningsprotokollet ska innehålla information om provtagningsplats, personal, väderlek, 

observationer och prov-id och en kort beskrivning av provtagningsmetod samt utrustning som 

användes (ISO, 2002). 

Rapporteringen bör vara överskådlig. Bedömningar, hypoteser, vald metodik, strategier, 

resultat och beräkningar samt källor till osäkerhet bör redovisas. Omfattningen av 

rapporteringen ska vara så pass stor att en utomstående med ämneskunskap om 

provtagningen, ska kunna sätta sig in i projektet och granska samtliga avgörande moment. 

Detta är viktigt då det inte är ovanligt att ett projekt som pågår under lång tid och i flera 

etapper kan ha flera olika provtagare (SNV, 2009b). 
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9. ANALYSERINGSMETODIK 

 

9.1 Direkt analys i fält 
Redan vid provtagningsskedet kan snabba analyser göras med hyfsat enkla medel. 

Exempelvis kan färgen hos en jord avslöja vissa föroreningar eller redoxförhållanden. Stark 

svart färg kan indikera på högt innehåll av olja, tjära eller organiskt material. Gul färg kan 

vara tecken på svavel. Röd färg spelar ofta rost som är en utfälld form av järn. Lukt kan också 

avslöja innehåll i jord eller vatten (Maurice, C., 2013). Högt svavelinnehåll ger sig i uttryck 

av lukt som påminner om ruttna ägg. Typisk järndoft kan också kännas för den med bra 

luktsinne. Likaså kan pH indikeras snabbt med hjälp av lackmuspapper.  

Direkt bedömning av metallinnehåll i jord kan göras med flera olika instrumentbaserade 

tekniker, främst röntgenfluorescens XRF (Janoš et al., 2010). Fördelar med XRF-direktanalys 

är att metoden är enkel och går snabbt (Maurice, C., 2013). Denna teknik visar dock inga 

tydliga detektionsgränser, vilket betyder att den endast kan tillämpas för kraftigt förorenade 

områden. Indirekta analysmetoder baserade på flera extraktionsprocedurer i laboratorium är 

betydligt vanligare och säkrare (Janoš et al., 2010). 

 

9.2 Indirekt analys i laboratorium 

9.2.1 Jord och sediment 

En metod som används för att bedöma innehållet av tungmetaller i jordar är urlakning av 

jorden med sura kemiska extraktanter. Vanligtvis antas metallfraktionerna i provsubstratet 

vara lösa utbytbara joner, svagt adsorberade joner, hydroxidbundna joner och organiskt 

bundna joner. Enkel och sekventiell extraktion har tillämpats med att använda olika reagenser. 

Bland de olika extraktionsprocedurerna, är den mest använda den som är skapad av Tessier et 

al. (1979). Den utvecklades först för sedimentanalys och brukades senare för analys av 

förorenade jordar (Maiz et al., 2000).  

Analyserna bör göras på torkade prover. Dels är sådana prover lättare att förvara, dels blir 

syran som används vid uppslutningen effektivare eftersom den inte späds ut. Sediment-proverna 

torkas lämpligen genom frystorkning. Torkning i värmeskåp är ett alternativ men då finns risk för 

förluster av kvicksilver genom förångning. De flesta sediment blir också lättare att homogenisera 

efter frystorkning än efter torkning i värme. Dysediment med hög andel organiskt material är lätta 

att homogenisera, medan det för mer lerhaltiga sediment kan krävas malning i mortel, exempelvis 

en agatmortel (SNV, 2004). Innan uppslutningen görs ska rötter, grus och stenar avlägsnas från 

jordproverna (Siebielec & Chaney, 2012). 

Uppslutningen sker lämpligen med en stark syra, exempelvis salpetersyra, som ger ett 

utbyte som för flertalet element är 80–95 procent av totalhalten. Salpetersyra ger också en viss 

mineralupplösning, varför denna fraktion inte enbart representerar lättillgängliga metall-

fraktioner. För analys av en rad olika metaller används vanligen atomabsorptionsspektrometri 

(AAS) eller ICP-masspektrometri (ICP-MS) som standardiserade spektrokemiska metoder 

(SNV, 2004). För metaller är ICP-analys att föredra eftersom den kan detektera ca 20 olika joner 

(SNV, 2003). 
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9.2.2 Organiska prover: svamp och fisk 

Biologiska tester används för att få en uppfattning av toxiska effekter på 

försöksorganismer i olika typer av media. De är ofta ganska arbetskrävande och dyra men 

det finns i dag enklare tester t ex Microtox som görs av flera svenska laboratorier. (SNV, 

2003). 

9.2.3 Lösta prover: ytvatten och grundvatten 

För analys av löst metallhalt i vattenprover är det viktigt att filtrera proverna innan analys. 

Detta för att få reda på den halt av metaller som kan tas upp av biota och vara skadlig för 

miljön och människors hälsa. Vanliga filtreringstekniker är membranfiltration, ultrafiltration, 

dialys eller filtrering via vattenmossa. För själva analysen används även här ICL-

masspektrometri (Maurice, C., 2013).   

 

9.3 Databehandling 
Data bör rapporteras som halt eller koncentration per torrsubstans (mg/kg TS) för fasta 

prover. För lösta prover gäller istället koncentration per liter vätska (mg/l). Det är tacksamt 

om styrvariabler som procent glödförlust och vattenhalt finns med i filerna, för att eventuella 

normeringar skall kunna göras på lagrade data (SNV, 2004). Andra parametrar som spelar roll 

vid utvärderingen av uppmätta halter är temperatur, konduktivitet och pH-värde. 
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10. UTVÄRDERINGSMETODIK 
 

Utvärdering av analyser från provtagning i ett förorenat område är ett underlag för de 

riskbedömningar och beslut om eventuella åtgärder som behöver göras. Utvärderingen av det 

förorenade området ska bygga på all tillgänglig kunskap om området, både mät- och 

analysresultat samt förhandsinformation som exempelvis inventeringsresultat och 

verksamhetshistorik. För att utvärderingen skall leda fram till en så realistisk bedömning som 

möjligt, krävs att utvärderingen anpassas till syftet med utredningen samt att osäkerheter 

redovisas och möjligen kvantifieras (SNV, 2009a).  

För att kunna kvantifiera osäkerheterna i olika mätdata är det nödvändigt att använda 

statistiska utvärderingsmetoder. Styrkan med statistik är att kunna skapa ett beslutsunderlag 

som har stöd i statistiska analyser och där beslutsfattaren blir informerad om vilka osäkerheter 

som riskerar att uppstå. Vidare kan statistiska metoder ge information som annars inte 

framkommer. Med andra ord, den statistiska analysen tillför ett mervärde (SNV, 2009a). 

 

10.1 Riskbedömning 
Riskbedömningen ligger till grund för bedömningen av åtgärdsbehov samt behovet av 

kompletterande undersökningar om osäkerheterna är för stora (SNV, 2009a). Bedömningen 

innebär att sannolika risker för miljö- och hälsoeffekter som ett objekt kan ge upphov till 

identifieras. Först bör man avgöra om objektet är förorenat på grund av lokal påverkan, 

storskalig spridning eller av naturliga orsaker. Detta görs genom att jämföra uppmätta halter 

från objektet med riktvärden eller lokala/regionala bakgrundshalter. Om objektets halter 

påtagligt överskrider dessa bakgrundshalter betraktas det som påverkat (SNV, 2003).  

En riskbedömning skall ge svar på två frågor. Den första är att bedöma riskerna med 

nuvarande och framtida situation om inga åtgärder vidtas. Den andra är att avgöra hur låga 

föroreningsnivåerna bör vara efter vidtagna åtgärder för att någon risk för hälsa eller miljö 

inte skall finnas kvar. Enligt den allmänna försiktighetsprincipen bör riskbedömningar vara 

konservativa d v s hellre övervärdera än undervärdera riskens storlek och omfattning vid 

oklarheter (SNV, 2003). 

 

10.2 Statistisk utvärdering av data 
Motivet till att lyfta fram statistiska metoder är framförallt att osäkerheterna i de olika 

bedömningarna som görs kan kvantifieras och beskrivas. Resultatet från den statistiska 

utvärderingen ger både tyngd åt en undersökning som inte uppnås på samma sätt genom 

subjektiva bedömningar. Statistiken gör att beslutsunderlaget blir tydligare och mer objektivt. 

En förutsättning för de allra flesta statistiska metoder är att de mätdata som finns tillgängliga 

har samlats in med hjälp av slumpmässig provtagning (SNV, 2009a).  

Medelvärdet är en viktig parameter som används för att göra en väntevärdesriktig 

skattning av medelhalten (SNV, 2009a). Den representativa halten definieras som den halt 

som bäst representerar risksituationen på området utan att risken underskattas. Andra 

statistiska parametrar är spridningsmått såsom bredden på variationen, variansen och 

standardavvikelsen. Bredden på variationen anges genom min- och maxvärde. Variansen är 
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standardavvikelsen i kvadrat och variationskoefficienten är ett mått som anger hur stor 

spridningen är i förhållande till medelvärdet (SNV, 2009a).  

För att få en bra bild av data finns dessutom olika grafiska hjälpmedel. Ett av dem är 

histogram, som är en typ av stapeldiagram som redovisar grupperad data (SNV, 2009a). 

 

10.3 Uppsatta rikt- och referensvärden 
Riktvärden baseras på en acceptabel risknivå som med hjälp av ”bakåträkning” räknas om till 

en referenshalt i jorden med hjälp av toxikologiska och fysikaliska parametrar, transport- och 

exponeringsmodeller samt exponeringsscenarier (SNV, 2009a). 

Jord 

De generella riktvärdena för förorenad mark har tagits fram av Naturvårdsverket. De baserar 

sig på de största riskerna orsakade av föroreningarnas kemiska form som förekommer i 

jorden. Riktvärdena är beräknade för vanliga förhållanden vid förorenade områden i Sverige. 

De utgår ifrån normaltäta jordarter och är beräknade för förorening som ligger i mark ovanför 

grundvattenytan. Även för att bedöma föroreningar i grundvatten används riktvärden i första 

hand (Nettelbladt, A., 2011).  

Naturvårdsverkets generella riktvärden har tagits fram för två olika typer av 

markanvändning, känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 

(MKM). Känslig markanvändning speglar en markkvalitet som är så pass god att alla grupper 

av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De 

flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas efter den här graden. Mindre 

känslig markanvändning speglar en markkvalitet som begränsar val av markanvändning till 

exempelvis kontor, industrier, skjutfält eller vägar.  

De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin 

yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. I sådant område ger 

markkvaliteten förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig 

markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. I 

ett område med mindre känslig markanvändning skyddas ytvatten samt grundvatten på ett av 

cirka 200 meter (Nettelbladt, A., 2011). 

Tabell 1. Riktvärden för jord (SNV, 2009c). 

Toxikologisk parameter Riktvärde för jord Enhet 

Bly 50 mg/kg TS 

Koppar 80 mg/kg TS 

Zink 250 mg/kg TS 

 

Grundvatten 

Riktvärden för grundvatten har satts till en koncentrationsnivå, över vilken tillståndet i 

grundvattnet medför risk för skada på människors hälsa, eller i betydande omfattning påverkar 

ytvattnets ekosystem eller grundvattenberoende terrestra ekosystem. Hänsyn har tagits till de 

naturliga bakgrundsvärdena. 
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I vattenförvaltningens första cykel (2004–2009) har vattenmyndigheterna genomgående 

använt de nationella riktvärdena och låtit dem gälla som föreskrivna miljökvalitetsnormer för 

alla avgränsade grundvattenförekomster i distriktet. I kommande cykler kan mer specifika 

riktvärden komma att sättas för de grundvattenförekomster som är i riskzonen för att inte nå 

god status (SGU, 2013). Aktuella riktvärden för grundvatten finns listade i Tabell 2. 

Tabell 2. Riktvärden för grundvatten (SNV, 1999a; SNV, 2009c). 

Toxikologisk parameter Riktvärde för grundvatten Enhet 

Bly 0,005 mg/l 

Koppar 0,05 mg/l 

Zink 0,1 mg/l 

pH 6-8  

Konduktivitet <50 mS/m 

Temperatur 5-15 °C 

 

Ytvatten 

För förorenade ytvatten finns inga riktvärden i Sverige. Här används i stället material 

framtaget i arbetet med ”Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag” framtagna av 

Naturvårdsverket (Nettelbladt, A., 2011). Indelningen av tillstånd för förorenat ytvatten kan 

ses i Tabell 3. 

Tabell 3. Indelning av tillstånd för förorenat ytvatten (SNV, 1999a). 

Toxikologisk 

parameter 

Mindre 

allvarligt 

Måttligt 

allvarligt 

Allvarligt Mycket 

allvarligt 

Enhet 

Bly <0,003 0,003-0,01 0,01-0,03 >0,03 mg/l 

Koppar <0,009 0,009-0,03 0,03-0,09 >0,09 mg/l 

Zink <0,06 0,06-0,18 0,18-0,6 >0,6 mg/l 

 

Sediment 

Det finns ännu inga svenska riktvärden framtagna för sediment. I stället måste lokala 

bakgrundshalter från områden som liknar det aktuella objektet användas. Dessa måste väljas 

så att de är representativa med avseende på faktorer som geologi, försurning och vattenflöden 

(SNV, 2003). I föreliggande rapport används indelning i tillstånd och nationella 

bakgrundshalter som jämförelse (Naturvårdsverkets, 1999b).  

Metaller i sediment ingår som en parameter i såväl Naturvårdsverkets 

Bedömningsgrunder för miljökvalitet: Sjöar och vattendrag (10, 17). Där finns jämförvärden 

(bakgrundshalter) för metaller. Viktiga stödvariabler för att kunna tolka analysresultaten är 

sedimentets halt av järn och mangan. Förekomsten av järn och mangan kan påverka 

sedimentets förmåga att binda andra metaller. Man kan då bättre identifiera orsaken till 

ökningar av metallhalten, det vill säga vad som beror på den geologiskt betingade bakgrunden 

och vad som orsakas av mänsklig verksamhet (SNV, 2004).  

Jämförvärdet är gränsen mellan ”ej trolig påverkan från punktkälla” och ”trolig 

påverkan från punktkälla”. Siffrorna i tabellerna är avrundade (SNV, 1999a). Indelningen av 



 Undersökning av tungmetallspridning på militärt skjutfält   

 Bilaga 1 - Litteraturstudie 

43 Erik Svensson, Civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik, LTU 

 

avvikelse från jämförvärde för förorenade sjösediment i hela landet (SNV, 1999a). I Tabell 4 

finns jämförvärden med effektgränser för sjösediment. 

Tabell 4. Jämförvärden med effektgränser för sjösediment (SNV, 1999a). 

Toxikologisk 

parameter 

Ingen/liten 

påverkan av 

punktkälla 

Trolig 

påverkan av 

punktkälla 

Stor 

påverkan av 

punktkälla 

Mycket stor 

påverkan av 

punktkälla 

Enhet 

Bly <400 400-2000 2000-10000 >10000 mg/kg TS 

Koppar <100 100-500 500-2600 >2600 mg/kg TS 

Zink <1000 1000-5000 5000-10000 >10000 mg/kg TS 

 

Fisk och svamp 

Fisk får innehålla max 0,3 mg/kg bly enligt EU:s lagstiftning, EG 1881/2006 (Evira, 2013). 

Lagstiftningen berör dock inga gränsvärden för koppar och zink. För dessa metaller finns 

jämförelsevärden finns att hämta för fisk hos IVL Svenska Miljöinstitutet. Då svamp inte är 

någon vanlig provtagningsrecipient, finns heller inga offentliga jämförelsevärden för 

metallinnehåll i svamp. I stället kan utvärderingen av halter bedömas med hjälp av 

referensvärden från egen provtagning. För svamp finns dock WHO:s internationella 

gränsvärden för tolerabelt veckointag av bly på 25 μg Pb/kg kroppsvikt. Det skulle innebära 

ett maximalt veckointag på ca 1,8 mg Pb (eller 1750 μg Pb) för en person som väger 70 

(Bezabeh et al., 2007).  

 

10.4 Riskklassning 
Då en riskbedömning är gjord kan sedan en riskklassning göras. Riskklassning innebär en 

sammanvägd bedömning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivåer, 

spridningsförutsättningar, känslighet och skyddsvärde. Resultatet av bedömningen skall bli att 

området tilldelas någon av fyra riskklasser enligt MIFO-modellen (SNV, 2003). 

Bedömningen ska resultera i att objektet inordnas i någon av de fyra riskklasserna: Klass 1 - 

Mycket stor risk, Klass 2 - Stor risk, Klass 3 - Måttlig risk, Klass 4 - Liten risk (SNV, 1999a). 

Se Figur 6. 
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Figur 6. Graf för att åskådliggöra riskerna med föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridingsförutsättningar och känslighet 

och skyddsvärde då en samlad riskbedömning görs (SNV,1999a). 

 

Miljöfarlighet för ett ämne motsvarar skadeeffekterna på organismer i miljön. Vid 

bedömningen beaktas ämnets toxicitet, nedbrytbarhet och potentiella bioackumulerbarhet. Ett 

ämne betraktas som hälsofarligt om det efter exponering kan ge långvariga skador. Storleken 

på effekterna kan variera beroende på ämnets kemiska form.  

Beroende på hur ett område skall användas gör man en bedömning av vilken känslighet 

som den eller de grupper av människor, djur eller växter har som exponeras för 

föroreningarna. Exponeringen avgörs av föroreningarnas lokalisering och tänkbara spridning. 

När det gäller skyddsvärdet, görs en bedömning av vilka organismer som påverkas samt vilket 

skyddsvärde dessa har (SNV, 2003). 

 

10.5 Bedömning av efterbehandlingsbehov 
Då riskklassning är gjord erhålls en tydligare bild över föroreningssituationens allvarlighet 

och efterbehandlingsbehov. Nu gäller det att ta ställning till huruvida objektet skall saneras 

eller inte. Om det har gått lång sedan ett föroreningsutsläpp har saneringsåtgärder vara 

överflödiga. I bedömningen vägs efterbehandlingsbehovet också upp mot kostnader, 

tillgänglig teknik och myndighetspolicy.  

Om det finns andra föroreningskällor som påverkar objektet måste en bedömning göras 

av den nytta som uppnås genom att enbart åtgärda det aktuella objektet. Om det dock finns 

risk för människors hälsa måste en sanering alltid göras (SNV, 2003). 
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11. EFTERBEHANDLINGSMETODIK 
 

Efterbehandling av ett förorenat område syftar till att ta bort, reducera, destruera eller 

immobilisera föroreningarna inom det aktuella området. Då metallföroreningar inte går att 

destruera, bör ambitionen vara att koncentrera dem till mindre volymer för återvinning eller 

isolering från miljön. Det senare alternativet kan vara det enda om pengar inte kan skjutas till 

för att försöka återvinna resurser ur metallföroreningarna. I vissa fall kan det finnas ett akut 

behov att agera för att förhindra spridning av metallföroreningar genom olika provisoriska 

åtgärder (SNV, 2003).  

En lämplig åtgärdsmetod ska väljas efter bästa tillgängliga teknik som kan leva upp till 

uppsatta saneringsmål, ekonomisk rimlighet, omhändertagande efter behandling och 

behandlingsanläggningarnas tillgänglighet. Vanliga tekniklösningar är täckning, kemisk och 

biologisk behandling, stabilisering, förbiledning samt invallning (SNV, 2003). De recipienter 

som metoder för efterbehandling avses, är sediment, jord och vatten. De biologiska 

recipienterna, som svamp och fisk, är endast indikatorer på miljösituationen och inga 

recipienter som saneras. 

 

11.1 Åtgärdsmål för efterbehandling 
Vid alla efterbehandlingsprojekt skall övergripande mål fastställas. Som utgångspunkt för 

detta ska man beakta den framtida användningen av området, områdets känslighet, relevanta 

riktvärden samt tillgänglig efterbehandlingsteknik. Om det senare inte visar sig vara möjligt 

att åtgärda en förorening ner till en nivå som tar bort risken för hälso- och miljöeffekter, måste 

restriktioner för den framtida användningen av området införas (SNV, 2003). 

 

11.2 Projektering 
Efterbehandlingsprojekt är oftast mycket komplexa och kräver en noggrann planering av de 

aktiviteter som ska ingå. 

11.2.1 Tillståndsfrågor 

För tillståndfrågor som rör efterbehandling är det i första hand miljöbalken som skall 

tillämpas. Tillståndplikt gäller normalt om förorenade massor ur sjösediment eller mark grävs 

upp, behandlas, mellanlagras eller deponeras på ett sådant sätt att miljön återigen kan 

förorenas. Miljöbalken är tillämplig på vattenrelaterade åtgärder som bland annat omfattar 

bortledning av vatten, grävning, rensning eller muddring. Om det är uppenbart att varken 

allmänna eller enskilda intressen kommer till skada genom ett sådant vattenrelaterat ingrepp, 

behövs inget tillstånd för åtgärderna. Om det däremot inte kan uteslutas att skada kan inträffa, 

föreligger tillståndsplikt.  

För att göra en sanering krävs att utföraren har rådighet över vattnet inom det område 

som berörs. Huvudprincipen är att fastighetsägaren råder över vattnet på sin fastighet. 

I begreppet "allmän miljövårdssynpunkt" infattas både naturvårds- och miljövårdsintressen 

och gäller alla slags vattenbetingade åtgärder för dessa ändamål. Det är tillåtet för företrädare 

för allmänna intressen att exempelvis restaurera en sjö eller utföra underhållsåtgärder och 
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andra miljövårdsfrämjande åtgärder (SNV, 2003). Om ett efterbehandlingsprojekt innefattar 

olika typer av anläggningsarbeten, rivning av byggnader eller dylikt, kan lov enligt plan- och 

bygglagen utkrävas. 

11.2.3 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring vid efterbehandlingsprojekt innebär att man med hjälp av förebyggande 

åtgärder skapar rätt förutsättningar, gör rätt saker i rätt tid, ser bland annat till att insamlade 

mätdata uppfyller rätt datakvalitet. För varje projekt måste en kvalitetsplan utarbetas, vilket 

innebär att upprätta rutiner i form av checklistor, manualer och dylikt. Detta för att genomföra 

provtagningsprogram, analyser, åtgärder och uppföljning så att rätt datakvalitet uppnås och 

upprätthålls (SNV, 2003).  

En frågeställning för avsikten med projektet bör besvaras: Vilka problem skall lösas? 

Vilka beslut skall fattas på grundval av resultaten? Vilket underlag behövs för att fatta rätt 

beslut? Kan undersökningen avgränsas utifrån befintlig information om exempelvis 

föroreningskällor, spridningsvägar och skyddsobjekt? Vad är en rimlig tidplan och budget för 

projektet? 

 

11.3 Tekniker för sanering av förorenade sediment 
Förorenade sediment kan saneras, antingen genom täckning eller förbiledning. En invändning 

mot täckning är att problemet egentligen finns kvar med den skillnaden att föroreningarna inte 

längre är tillgängliga. Det kan tyckas att problemet endast ”är sopat under mattan”. 

Förbiledning är en metod för att hindra fortsatt tillflöde av förorenat sediment (SNV, 2003). 

11.3.1 Täckning 

Täckning har blivit en viktig saneringsmetod av sediment världen över. Härigenom reduceras 

föroreningarnas diffusion genom täckning av ett tätande material, exempelvis lera. På så vis 

hindras organismer på botten att gräva fram de förorenade sedimenten till bottenytan (SNV, 

2003). Täckning bör genomföras inom lågenergiområden, alltså på ackumulationsbottnar. 

Område där grundvatten strömmar ut skall undvikas. Ett lågenergiområde måste karteras 

noggrant genom olika precisionsmätningar, exempelvis med batymetri och fotografering, så 

att djupförhållanden, mäktigheten och de exakta positionerna för den planerade installationen 

av täckningsmassor kontinuerligt kan kontrolleras under täckningsinsatsen. Geotekniska 

egenskaper, såsom vattenhalt, konsolideringsegenskaper och skjuvhållfasthet bör undersökas 

för det bottenområde som man ska använda för täckning.  

En täckning medför att förutsättningarna för sedimentation/erosion förändras. Detta 

måste beaktas vid projekteringen. Täckningsmaterial som används är silt, siltig lera, siltig 

sand eller sand av olika kornstorlekar. Förutom rena naturmaterial kan ibland också 

övertäckning med betong, bentonit eller avfallsprodukter som flygaska komma ifråga. 

Kännedomen av bioturbation är av mycket stor betydelse vid alla täckningsprojekt. Med 

bioturbation menas den omblandning av bottensediment som orsakas av alla slags djur som 

bearbetar eller gräver i sedimenten. Bioturbationen betydelse styr dimensioneringen av 

täcklagrets tjocklek (SNV, 2003). 



 Undersökning av tungmetallspridning på militärt skjutfält   

 Bilaga 1 - Litteraturstudie 

47 Erik Svensson, Civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik, LTU 

 

11.3.2 Förbiledning 

Förbiledning innebär att sedimentpartiklar som ännu är i transportfasen i vattenströmmar och 

inte sedimenterat än, kan ledas undan från de redan befintliga förorenade sedimenten. På så 

sätt belastas inte den förorenade sjöbotten med ännu mer gifter. Förbiledning kan göras på två 

sätt, antingen med kringledning eller med kulvertering. Båda metoderna förutsätter att 

insatsen görs i vattendrag. Det kan ifrågasättas huruvida dessa åtgärder utgör en 

efterbehandling i dess egentliga betydelse. Visserligen förhindras en fortsatt 

föroreningsspridning, men både föroreningskällan och sedimenten finns kvar i oförändrat 

skick efter behandlingen (SNV, 2003). 

 

11.4 Tekniker för sanering av förorenade marker och vatten 
När det gäller val av efterbehandlingsmetod för förorenad mark är Naturvårdsverkets 

generella målsättning att i första hand destruera föroreningen, i andra hand koncentrera 

föroreningen och i sista hand förespråkas inneslutning eller deponering (SNV, 1998).  

Till skillnad från organiska föroreningar så kan inte metalliska föroreningar genomgå 

kemisk eller biologisk nedbrytning. Metaller förblir ofta i marken under lång tid framöver 

efter att de en gång hamnat där. Det finns dock metoder för att hindra föroreningarnas 

miljöbelastning. Utfällning är en viktig process för att göra metaller immobila och isolerade. 

Immobiliseringen sker i närvaro av anjoner såsom sulfater, karbonater, hydroxider och 

fosfater när jordens pH och metallkoncentrationerna är höga. Andra exempel på metoder är 

pumpning, extraktion med jordånga, bioremediering och inneslutning (Park et al., 2011). 

Saneringsmetoderna kan tillämpas ex-situ, antingen med mobila anläggningar på plats 

vid det förorenade området eller i fasta anläggningar på mer avlägsen plats. Vid in-situ-

behandling förekommer det även att den förorenande jorden inte grävs upp, utan behandlas på 

plats där den ligger (SNV, 1998). 

11.4.1 Solidifiering 

Med solidifiering menas att ett bindemedel blandas med jorden så att den omformas till en 

fast kropp med låg permeabilitet. Därmed förhindras att föroreningarna lakas ut. Cement eller 

cementliknande material är de vanligaste bindemedlen. Metoden kan användas både in-situ 

och ex-situ. En nackdel med tekniken är dock att solidifierad jord är känslig för 

frostsprängning (SNV, 1999b). 

11.4.2 Stabilisering 

Spridningen av föroreningar i jordar kan förhindras genom jordstabilisering. Adsorption av 

föroreningar på ytor hos mineral, formation av stabila komplex med organiska ligander, 

utfällning och jonbyte räknas till huvudmekanismerna som står för reducering av metallers 

mobilitet, lakning och biotillgänglighet. I och med stabiliseringen av lösta tungmetaller i 

jordar minimeras potentialen att förorena växter, djur, vattenkvalitet och slutligen människors 

hälsa (Janoš et al., 2010).  

Stabilisering innebär att jorden fysiskt och kemiskt stabiliseras, men inte omformas till 

en fast kropp. Även vid stabilisering blandas ett tillsatsmedel in i jorden, men detta för att 

stärka bindningarna mellan förorening och jordpartikel. Stabiliseringseffekten uppnås genom 

tillsats av sorberande ämnen, pH- eller redoxförändringar eller genom tillsats av specifika 
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reagenser. Vanliga stabiliseringsmedel är aktivt kol, torv, polymerer, bentonit, salter eller kalk 

(SNV, 1999b).  

Bindingarna mellan metaller och jordpartiklar stärkt i och med höjning av pH (Siebielec 

& Chaney, 2012). Bly formar utfällningar med karbonater, fosfater och sulfater som 

förekommer i jorden. Blyutfällning med karbonat är vanligare i kalkrika jordar än i kalkfattiga 

jordar (Park et al., 2011). Samfällning hos metaller tar vid speciellt I närvaro av järn- och 

aluminium-oxyhydroxider (Park et al., 2011). 

Hydroxidutfällning är den vanligaste och effektivaste behandlingsmetoden mot 

tungmetaller. Kalkning höjer ofta utfällningen av metaller. Contin et al. Rapporterade 

samfällning av Cd, Cu, Ni, Pb och Zn på utfällda järnhydroxider (Park et al., 2011). Bly och 

koppar binds kraftigt både till organiskt material och järnoxider. I jord förkommer zink 

mestadels i komplex bundet till organiskt material, men kan i viss mån även binda till 

järnoxider vid högt pH och oxiderande miljö (SNV, 2006). 

Stabiliseringsmedel: Kompost 

Ämnen som kompost, biosolider, fosfatinnehållande gödningsmedel eller kalksten har testats 

och dokumenterats som effektiva stabiliserare av spårmetaller i förorenade jordar (Siebielec & 

Chaney, 2012). 

Stabiliseringsmedel: Brunkol 

Brunkol hör till de populäraste jordförbättrarna som används frekvent för att förbättra 

kvaliteten hos jordens organiska material och andra jordegenskaper. En viss typ av färsk 

brunkol vid namn leonardit har använts tillsammans med andra jordstabiliserare (kompost 

samt kalk från sockerbeta) för att reducera spårmetallers löslighet. Pusz (2007) visade en 

möjlighet med att använda rå brunkol i restaurering av jord som kraftigt förorenats av 

tungmetaller (Janoš et al., 2010). 

Stabiliseringsmedel: Flygaska och zeolite 

Ett flertal industriella biprodukter av oorganiskt material (rödlera, flygaska), eller naturligt 

förekommande mineraler (zeoliter, götit, ferrihydrit) kan fungera som immobiliserande medel 

för vissa metaller. Flygaska (tillgängligt i stora kvantiteter från kolbränsledrivna kraftverk) är 

en användbart förbättringsämne för jordens vegetation (Janoš et al., 2010). Försök har gjorts 

att med syntetiska zeoliter stabilisera zink i förorenad jord. Det visade sig att zeoliter har den 

högsta bindningsförmågan vid pH-värden mellan 5 och 5,6 (Oste et al., 2001). 

Stabiliseringsmedel: Fosforrik kompost 

Det har gjorts studier av Chen et al. (2002), kring fosfors förmåga att stabilisera blyförorenad 

jord i ett långtidsförsök i fältskala. I blyförorenad jord tillsattes då fosforhaltiga tillsatsmedel, 

tills P/Pb-molförhållandet uppgick till 4,0. Det visade sig i mindre jordextrakt att fosforhaltiga 

tillsatsmedel var effektiva att reducera blyfraktionen, främst genom bildandet av pyromorfit-

mineraler, Pb5(PO4)3X; X= F, Cl, B eller OH (Park et al., 2011). 

Organiska gödningsämnen som tillsätts i höga koncentrationer kommer generara i 

försurande processer relaterade till nedbrytning av organiskt material över lång tid. Symptom 

som zink-fytotoxicitet är ofta kännetecknat med övergödning, vilket kan innebära hämning av 

rottillväxt eller utfällning av zinkfosfat i rotceller. Utfällning av beständiga Ca-fosfater i 
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basisk jord kan vara en kombination som leder till reducerat upptag av fosfor (Siebielec & 

Chaney, 2012). 

Stabiliseringsmedel: Sulfid 

Zink kan tas bort effektivt från Zn-förorenat medium med tillsats av sulfat-reducerande 

bakterie (SRB) berikad på fosforgips som sulfatkälla. Mekanismen av zinkborttagning är 

utfällning med sulfid i mediet (Park et al., 2011). 

Stabiliseringsmedel: Slam 

Slam är också en åtrovärt ämne som kan öka metallers sorption. Till exempel så rapporterade 

Li et al. Bevis på större affinitet för Cd-adsorption hos oorganiska komponenter hos en 

biosolid/kompostförbättrad jord. Lozano Cerezo et al. har visat att behandling med 

avloppsslam höjde pH och innehållet av organiskt material samt sänkte tillgängligheten av 

tungmetaller med tiden, i en lergrop. Organiska stabiliserare var effektiva för immobilisering 

av Cu med ökad formation av komplex av koppar och organiskt material (Park et al., 2011). 

Stabiliseringsmedel: Magugnsslagg 

Masugnsslagg är ett avfall från smältningen i järnproduktion i masugn. Slagget innehåller 

karbonater och små mängder oxider som kan bidra till neutralisering av sura förorenade jordar 

(Levonmäki, M., 2007). 

Stabiliseringsmedel: Kalksten 

Kalkning av nedslagsplatser för blyhagel kan tillämpas för att motverka spridning av bly till 

yt- eller grundvatten (SNV, 2006). Det finns exempel av lyckad kalkning för att råda bot på 

metalltoxicitet. Dock är enbart kalkning sällan effektivt för stabilisering. Kalkningsens 

effektivitet beror starkt på jordegenskaper, föroreningstyper och metallinnehållet i jorden. I 

jordar med svagare sorptionskapacitet kan kalkning misslyckas med att mildra zinktoxicitet. 

Vidare kan kalkning skapa defekter hos makro- och mikroelement genom att metoden hindrar 

full remediering av jorden. Därutöver kan jordens Mn-fytotillgänglighet minska.  

Enbart kalkning är ingen effektiv remideringsmetod. En kombinerad lösning för att 

bibehålla stark tillväxt för vegetation samt reduktion av metallers biotillgänglighet, kräver att 

kalksten i så fall tillsätts tillsammans med andra ämnen (Siebielec & Chaney, 2012). 

Stabiliseringsmedel: Kompost + kalksten 

Kombinationen av att tillsätta både kompost och kalksten tillsammans minskar skaderisken 

för den biologiska mångfalden samtidigt som transport av föroreningar till grund- och 

ytvatten hämmas genom utfällning. Kombination organisk/kalk-stabilisering är en effektiv 

metod för remediering av metallförorenade jordar. Kompostens partiklar så som organiskt 

material, järnoxider och fosfater bidrar till utfällning av olösliga blyföreningar. Dessutom 

främjar organiskt material tillväxt av vegetation genom förbättring av jordens fertilitet och 

mikrobiell aktivitet. Kalktillsatsen höjer pH-värdet och ökar metallers adsorption samt 

förhindrar försurning efter tillsats av kompost. Det kan nämnas att tillsats av för höga halter 

kompost bör undvikas, då det finns risk att överflödigt kväve och fosfor läcker ut i 

grundvatten och bidrar till försurning (Siebielec & Chaney, 2012). 
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11.4.3 Fytostabilisering/bioremediering 

Fytostabilisering är en kombination av kemisk och biologisk efterbehandling. Metoden 

innebär att stabiliserande tillsatsmedel blandas in i jorden och fixerar metallföroreningarna. 

Samtidigt används vegetation för reducering av föroreningars biotillgänglighet. Växterna 

stabiliserar jorden med rötterna, för att förhindra erosion och minimera ytavrinning och 

perkolation. Föroreningarna kan dessutom stabiliseras genom att sorberas i rotzonen. Detta 

sker samtidigt som de kemiska tillsatsmedlen reducerar föroreningarnas biotillgänglighet och 

förhindrar därmed deras spridning i miljön (Kumpiene, 2003). 

11.4.4 Jordtvätt 

Jordtvätt är en reningsteknik som strävar efter att avsiktligt laka ut metallföroreningar i jord. 

Tvättvätskan leds bort och kan renas i separat fas. Efter flockulering och sedimentering kan 

tvättvätskan återanvändas. Jordtvätt lämpar sig för jordar som till stor del innehåller grovt 

material, som sand och grus, och har ett lågt innehåll av finkornigt material. Vanligen används 

vatten som tvättvätska med tillsats av ytaktiva ämnen eller syror för att föroreningen ska 

koncentreras i tvättvätskan. (SNV, 1998). 

För omhändertagande av bly i skjutvallar tillämpas rening av kulfångssand. (SNV, 

2006). Det har vid utvärdering av tidigare genomförda jordtvättentreprenader framkommit att 

resultatet ofta varit tveksamt i förhållande till fastställda mål för rening av sanden att uppnå så 

pass låga blynivåer att sanden fritt kan användas (Österling, H., 2004). 

11.4.5 Elektrokinetik 

Elektrokinetik är en koncentrationsmetod som kan tillämpas både in-situ och ex-situ. 

Metallerna måste befinna sig i jonform för att tekniken ska fungera. Metallkomplex kan lösas 

upp med hjälpa va syra (SNV, 1998; SNV, 1993). Ett antal elektroder installeras i marken och 

således skapas ett elektriskt spänningsfält i jorden. De negativt laddade jonerna vandrar mot 

de positiva elektroderna. Positivt laddade metalljoner vandrar sedan mot de negativa 

elektroderna. Vid respektive pol uppstår en ansamling av olika ämnen (SNV, 1998). 

Elektroderna är fyllda med en cirkulerande vätska som kontinuerligt transporterar de 

infångade föroreningarna till två separata reningssystem (SNV, 1993). 

11.4.6 Inneslutning och schaktning 

Att bygga täta barriärer kring den förorenade jorden kallas för inneslutning. Det är ingen 

direkt efterbehandlingsmetod, med eftersom den förorenade jorden görs oåtkomlig för luft 

och vatten, hindras eller reduceras utlakningen av metallföroreningar. Vid total inneslutning 

tätas den förorenade jorden både underifrån, uppifrån och från sidorna. Som barriärmaterial 

kan det användas både naturliga material som lera och bentonit samt syntetiska material 

(geomembran) som plast eller gummi. Marken som tas i anspråk vid inneslutning bör inte 

vara sättningsbenägen eller skredkänslig (SNV, 1993).  

För att skapa förutsättningar för inneslutning kan det ibland vara lämpligt att schakta ur 

förorenade jordmassor och placera dem i ett utgrävt markparti där tätande barriärskikt först 

kan byggas och isolera föroreningarna. Att schakta bort den förorenade jorden för behandling 

eller deponering och ersätta den bortförda jorden med ny jord är idag en av de vanligaste 

efterbehandlingsmetoderna (SNV, 1998). 
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11.4.7 Miljökulfång 

Miljökulfång är en typ av inneslutningsteknik. Kretsloppsanpassade kulfångsanordningar kan 

användas för omhändertagande av mantlade eller omantlade blykulor (SNV, 2006). För att 

minska spridningen av tungmetaller från ammunition i skjutvallar till omgivande miljö, kan 

installation av miljökulfång vara en primär lösning. Syftet med miljökulfånget är en total 

uppsamling av lakprodukter från projektiler.  

Ett miljökulfång anläggs i regel på ett befintligt kulfång i en skjutvall. Normalt ligger 

skjutvallarna ovan mark och installationen innebär att den befintliga sanden täcks av flera 

gummidukar. Dessa består en tät bottenduk, projektiluppsamlande gummigranulatskikt samt 

en återförslutande topptätningsduk.  

Eftersom ingen utgrävning och omarbetning behöver ske, sker då heller inte någon 

damning och stoftspridning i samband med installationen. När miljökulfånget väl är på plats 

kommer damning att förhindras av den täckning som miljökulfånget utgör. Eftersom 

miljökulfånget är en tätande konstruktion, utan vattengenomströmning, är enda möjligheten 

till utlakning de fall där det befintliga blybemängda kulfånget kan komma i kontakt med 

ytvatten/grundvatten (Österling, H., 2004). 

Miljökulfången bör bestå av icke-kontaminerad sand. Generellt ska skjutvallar på 

skjutbanor bestå i huvudsak av sand. Stoppeffekten som bromsar ammunitionen som skjuts in 

i vallen blir högst då skjutvallen består av sand med mindre mängder lera och slam. Sanden 

förhindrar att vallen vittrar sönder då den beskjuts (Sanderson et al., 2012). 

 

11.5 Miljökontroll 
Paradoxalt nog innebär efterbehandlingsprojekt potentiella risker för skador på miljön. För att 

kunna kontrollera att detta inte sker måste arbetet övervakas, så att en eventuell spridning av 

föroreningarna kan upptäckas och förhindras. Det innebär att fastställda rikt- och gränsvärden 

efterföljs. Tillsynsmyndigheten för efterbehandlingsarbetet ska alltid vara med i samråd 

projektören.  Miljökontrollen ska även godkännas av tillsynsmyndigheten. Kontrollen skall 

innefatta utförarens egenkontroll och huvudmannens miljökontroll enligt ett 

miljökontrollprogram.  

Vid de flesta efterbehandlingsprojekt är det nödvändigt med en långsiktig miljökontroll, 

eftersom det kan vara svårt att avläsa effekterna i miljön direkt efter det att 

efterbehandlingsåtgärderna är genomförda (SNV, 2003). 

 

11.6 Referensundersökningar 
Vid sidan av efterbehandling bör det göras någon referensundersökning. Syftet med 

referensundersökningen är att belysa föroreningssituationen i direkt anslutning till 

efterbehandlingsarbetet. Referensresultaten skall sedan utgöra underlag för upprättande av 

kontrollprogram under pågående saneringsarbete. Referensundersökningen skall omfatta de 

ytvattenområden samt mark- och grundvattenområden som bedöms bli påverkade av 

efterbehandlingsarbetet.  
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I referensundersökningen skall även ingå lämpliga områden utanför påverkansområdet, 

så kallade referensstationer. Åtminstone ska de parametrar som analyseras i 

huvudundersöknigen även ingå i referensundersökningen. Omfattningen av 

referensundersökningen bör dock alltid ställas i relation till föroreningarnas 

allvarlighetsgrad (SNV, 2003). 

 

11.7 Slutrapport 
När arbetet är avslutat bör allt viktigt sammanfattas i en slutrapport.  

Det är särskilt viktigt om ny teknik har använts eller om annat nytänkande har förekommit 

(SNV, 2003). 
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1. ALLMÄN INFORMATION 
 

Provtagningsplanen är utförd av den huvudansvarige provtagaren Erik Svensson. Dokumentet 

är tänkt att klargöra provtagningsproceduren för alla inblandade parter. Provtagningsplanen är 

detaljerad nog för att ge alla behövliga instruktioner för provtagaren. 

 

1.1 Administrativ information 
Diverse inblandade parter i provtagningen listas nedan: 

 

Huvudansvarig provtagare: 

 

Erik Svensson 

070-6560047 

Ingenjörsstudent i naturresursteknik 

Luleå Tekniska Universitet 

Miljöutredare i examensprojekt på Ing2 

Eksjö 

 

 

Ansvarig för undersökningsområdet, 

Eksjö övnings- och skjutfält: 

 

Lennart Axelsson 

0381-18706 

Skjutfältschef 

Göta ingenjörregemente, Ing2 

Eksjö 

Assisterande provtagare: 

 

Ebba Olsson 

072-3961223 

Miljöhandläggare 

Göta ingenjörregemente, Ing2 

Eksjö 

Upphandlat analysföretag: 

 

Eurofins 

010-4908110 

Jönköping 

 
 

 

1.2 Undersökningsområde för provtagning 
Eksjös militära övnings- och skjutfält 

 

1.3 Provtagningsperiod 

Provtagningen sker mellan v.42 och v.45 år 2014. 

1.4 Provtagningsschema 
Inget detaljerat schema har utförts till provtagningen (ännu). Detta för att det i det här läget är 

svårt att uppskatta tidsåtgången för alla moment i fältarbetet. Tidsramen för provtagningen 

sträcker sig under fyra veckor (v42-v45). Denna begränsning ska se till att följas. Med tanke 

på en relativt lång period avsatt för provtagning av den här omfattningen, finns det utrymme 

att inte planera provtagningen för tidsoptimitiskt. En bra metod är att inför varje ny 

provtagningsvecka se över möjligheterna för provtagningen i de olika punkterna och 

veckorvis planera arbetet. Med en sådant kort tidsperspektiv blir det lättare att planera arbetet 

efter goda förutsättningarna med avseende på väderlek och besökstillstånd i 
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underökningsområdet. Det gäller även att vara beredd på oförutsägbara händelser som 

eventuellt kan bromsa provtagningsarbetet. 

1.5 Tillträde till undersökningsområdet 
 

Vecka Dag Datum Miljöprovtagning kan ske vid 

42 

 

 

 

 

 

 

Mån 13-okt Tillträdesförbud hela fältet pga älgjakt 

Tis 14-okt Tillträdesförbud hela fältet pga älgjakt 

Ons 15-okt Ränneslätt, Bjälmen, Fällbohemsdamm 

Tors 16-okt Ränneslätt, Bjälmen, Fällbohemsdamm 

Fre 17-okt Ränneslätt, Bjälmen, Fällbohemsdamm 

Lör 18-okt Ränneslätt, Bjälmen, Fällbohemsdamm 

Sön 19-okt Hela fältet 

43 

 

 

 

 

 

 

Mån 20-okt Ränneslätt, Bjälmen, Fällbohemsdamm 

Tis 21-okt Ränneslätt, Bjälmen, Fällbohemsdamm 

Ons 22-okt Ränneslätt, Bjälmen, Fällbohemsdamm 

Tors 23-okt Ränneslätt, Bjälmen, Fällbohemsdamm 

Fre 24-okt Ränneslätt, Bjälmen, Fällbohemsdamm 

Lör 25-okt Tillträdesförbud hela fältet pga älgjakt 

Sön 26-okt Hela fältet 

44 

 

 

 

 

 

 

Mån 27-okt Hela fältet exkl HGR-bana 

Tis 28-okt Ränneslätt, Bjälmen, Fällbohemsdamm, Lidbroån 

Ons 29-okt Ränneslätt, Bjälmen, Fällbohemsdamm, Lidbroån 

Tors 30-okt Ränneslätt, Bjälmen, Fällbohemsdamm, Lidbroån, Norra Kulla 

Fre 31-okt Hela fältet 

Lör 01-nov Hela fältet 

Sön 02-nov Tillträdesförbud hela fältet pga älgjakt 

 

2. MÅL MED PROVTAGNING 
 

Kortfattat handlar det om att metallspridningen i det militära övnings- och skjutfältet ska 

undersökas samt att ett nytt kontrollprogram skapas efter provtagningen. De metaller som ska 

undersökas är bly, koppar, järn och zink. Varför just dessa provtas är på grund av att deras 

halter kan påverkas av de militära aktiviteter som sker på skjutfältet. Det kan även finnas 

samverkan mellan de olika metallerna. Spridningen av metaller ska undersökas genom 

provtagning i olika recipienter: grundvatten, vattendrag/sjöar (ytvatten), sediment, jord, 

vattenmossa, fisk och svamp. 
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3. KVALITETSSÄKRAD MILJÖKONTROLL 
 

Kvalitetssäkrad miljökontroll innebär att hela provtagningsproceduren ska vara väl 

genomtänkt och planerad. I proceduren ingår väl genomtänkta metoder för provtagning, 

provhantering, transport och analys. Kontrollen syftar till att göra provtagningen säker, 

korrekt utförd och väl dokumenterad. Kvalitetssäkring med avseende på provtagningen 

uppnås genom att följa standarder som ISO och Svensk Standard. 

 

3.1 Vid planering av provtagning 
Kvalitetssäkring i planeringen av provtagningen handlar om att göra de rätta valen. 

Kvalitetssäkring med avseende på val av provtagningspunkter kan i det här fallet 

uppnås genom att följa miljöövervakningen av de punkter som tidigare varit med i 

provtagningsarbetet i området. Dessa punkter är strategiskt placerade vid eventuella hotspots 

samt ”rena” referensgivande områden. Lokaliseringen av provpunkterna är alltså i stort sett 

desamma som i tidigare egenkontroller som skett av Försvarsmakten på Eksjö övning- och 

skjutfält. Genom att även nu provta i dessa punkter kan fortsatt statistik föras över fältets 

undersökta platser. 

Ett flertal olika recipienter ska provtas för att kunna spåra metallernas transport och 

verkan i fältet som undersöks. Detta val av fler olika recipienter har gjorts för att få så 

omfångsrik spårning av metallspridningen som möjligt. 

Därefter ska rätt säsong och tidpunkt väljas efter goda förutsättningar för fältarbetet. 

Hösten en bra period för den här typen av fältarbete. Växter och svampar har kunnat växa till 

sig under sommaren och bioackumulerat eventuella metaller. En fördel med hösten är också 

att det är ännu kan vara liten risk för frost och inte minst snöfall, som kan göra provtagning i 

mark och vatten omöjlig. 

 

3.2 Vid provtagning 
För att kvalitetssäkra provtagningen i sig finns en del rutiner som ska följas. Dessa är: 

 

- Proverna i de olika recipienterna som befinner sig i en och samma provpunkt är 

avsedda att tas så nära varandra som möjligt. Exempelvis i provpunkt Eksjö/1 så ska 

jordproverna i marken tas nå nära grundvattenproverna i grundvattenröret som möjligt. 

- Ta med provtagningsplanen vid fältarbetet. Den ska finnas till hands som ett underlag 

för alla parter som är inblandade i provtagningen. 

- De fasta stickprover som skickas in ska vara homogeniserade. Det innebär att större 

provsubstrat tas ut vid provpunkten, sönderdelas och blandas. Ur denna homogena 

blandning tas sedan ett stickprov ut och skickas till analys. Detta metodiken görs för 

att få ett så representativt prov som möjligt och på så sätt minimera provtagningsfel. 

- Ta referensprov. Det är tänkt att bestå av ”rent” provsubstrat. Analyserna av de 

potentiellt kontaminerade proverna jämförs sedan med referensproverna. På så sätt kan 

slutsatser dras om området innehåller naturligt höga halter av föroreningarna om 

resultaten liknar varandra. 

- En testomgång för provtagning ska göras innan det sker ”på riktigt”. På detta sätt kan 

det kontrolleras att alla instrument fungerar i fält som de ska och 

provtagningsförfarander kan löpa som planerat. 

- Direktmätning av prover i fält ska ske med kalibrerade och rengjorda instrument. 

Extrahera nytt provmaterial och fyll provkärl som ska till det ackrediterade 

laboratoriet. 
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- Båda provtagarna (Erik och Ebba) bör göra fältarbetet tillsammans, för att kunna 

komplettera varandras kunskaper och uppnå så kvalitativt provtagningsarbete som 

möjligt. 

- Eurofins förser med syradiskade provtagningskärl. Det finns därmed ingen risk att 

kärlen i sig kontaminerar proverna. 

 

3.3 Vid provhantering 
Det är viktigt att proverna hanteras med försiktighet och åtskilt från varandra. Detta för att 

undvika korskontaminering. Tänk därför på följande: 

- Märkning av etiketter på provkärl och paket för transport. Se till så att märkningen 

korrelerar med anteckningarna som förs. 

- Dokumentation av fältarbetet. Använd checklistor redo att fyllas i. Man kan aldrig 

anteckna för lite! 

- Rengöring. Noggrann rengöring av provtagningsutrustning för att förhindra 

korskontaminering 

 

3.4 Vid transport 
En viktig faktor för ett korrekt analysresultat ar att proven kommer fram i rätt tid och med rätt 

temperatur. Därför tillämpas ett kvalitetssäkrat transportsystem som Eurofins utvecklat för att 

säkerställa kvaliteten och underlätta transporter av prov. Detta system innebär att proverna 

läggs i kylväska innehållande kylklampar. Tänk på följande: Lämna kylväskan med proverna 

så fort som möjligt, allteftersom provtagningen sker, till Eurofins närmsta utlämningsställe! 

 

3.5 Vid analys 
För att få så representativa resultat som möjligt, skickas alla prover in till ackrediterat 

laboratorium hos Eurofins. På så sätt sker professionell och kvalitetssäkrad analys. 
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4. PROVTAGNINGSMATRIS 
 
Tabell 1. En sammanställning för vad som ska provtas var, vilka recipienter som ska provtas i samt prov-id för varje prov. 

 

  

Delområde Provpunkt Koordinater 

(WGS84 decimal) 

Recipient Prov-ID 

Lidbroåns södra 

mynning 

Eksjö/1 

 

Lat: 57. 66 29 50 

Long: 15. 90 20 92 

 

Ytvatten Eksjö/1/YV 

Jord Eksjö/1/JO 

Svamp Eksjö/1/SV 

Fällbohemsdamm Eksjö/2 Lat: 57. 65 87 96 

Long: 14. 91 68 26 

Sediment Eksjö/2/SE 

Ytvatten Eksjö/2/SE 

Ränneslätts 

skjutbanor 

Gv Skjutbana 2 Lat: 57. 66 76 75 

Long: 14. 93 37 58 

Grundvatten Skjb2/GV 

Jord Skjb2/JO 

Svamp Skjb2/SV 

Eksjö/3 Lat: 57. 67 40 40 

Long: 14. 93 29 86 

Grundvatten Eksjö/3/GV 

Jord Eksjö/3/JO 

Svamp Eksjö/3/SV 

Eksjö/4 Lat: 57. 66 46 44 

Long: 14. 93 56 38 

Ytvatten Eksjö/4/YV 

Jord Eksjö/4/JO 

Svamp Eksjö/4/SV 

Bjälmen Eksjö/5 Lat: 57. 68 08 78  

Long: 14. 94 20 07 

 

Sediment Eksjö/5/SE 

Lever-

homogenat i fisk 

Eksjö/5/FI 

Eksjö/6 utlopp Lat: 57. 68 19 59 

Long: 14. 94 36 51 

Ytvatten Eksjö/6/YV 

Jord Eksjö/6/JO 

Svamp Eksjö/6/SV 

Norra Kullas 

bullervall 

Gv1 Lat: 57. 67 44 76 

Long: 14. 86 69 31 

Grundvatten NKGv1/GV 

Jord NKGv1/JO 

Svamp NKGv1/SV 

Gv2 Lat: 57. 67 51 64 

Long: 14. 86 71 63 

Grundvatten NKGv2/GV 

Jord NKGv2/JO 

Svamp NKGv2/SV 

Gv3 Lat: 57. 67 39 27 

Long: 14. 86 21 17 

Grundvatten NKGv3/GV 

Jord NKGv3/JO 

Svamp NKGv3/SV 

Holmserydsjön Eksjö/7 Lat: 57. 68 46 49 

Long: 14. 88 50 94 

Sediment Eksjö/7/SE 

Ytvatten Eksjö/7/YV 

Jord Eksjö/7/JO 

Svamp Eksjö/7/SV 

Soåsens norra ände Eksjö/8 Lat: 57. 67 86 29 

Long: 14. 93 34 29 

Grundvatten Eksjö/8/GV 

Jord Eksjö/8/JO 

Svamp Eksjö/8/SV 
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5. BESKRIVNING AV PROVPUNKTER 
 

Eksjö/1 Lidbroån 

Speglar tillrinningen från den central och västra delen av övningsområdet. Ytvatten provtas 

för att representera halterna av lösta metaller i området. Jord och svamp intill provpunkten 

kan spegla halterna av fast bundna metaller i området. 

 

Eksjö/2 Fällbohemsdamm 

Sediment speglar om äldre utsläpp som mynnar från skjutfältet via Lidbroån. Dammen har 

delvis växt igen och fungerar som en effektiv fälla för metallspridning ut i omgivande 

vattenmiljö. 

 

Gv Skjutbana 2 Ränneslätt 

Grundvattenrör i anslutning till miljökulfång installerade på skjutbana 2, 3, 4, och 5. Den del 

av Ränneslätts övningsområde som berörs av de fasta skjutbanorna utgör ett stort 

grundvattenmagasin för Eksjö tätort. Grundvatten provtas för att representera halterna av lösta 

metaller i området. Jord och svamp intill provpunkten kan spegla halterna av fast bundna 

metaller i området. 

 

Eksjö/3 Ränneslätt 

Speglar verksamheten vid de äldsta skjutbanorna på Ränneslätt. Miljökulfång har installerats 

på skjutbana 7. Grundvatten provtas för att representera halterna av lösta metaller i området. 

Jord och svamp intill provpunkten kan spegla halterna av fast bundna metaller i området. 

 

Eksjö/4 Dike från Kokhusgölen 

Provtagning av metaller ackumulerade i vattenmossa, svamp och jord samt lösta metaller i 

ytvatten vid inlopp till Eksjö kommuns vattentäkt. 

 

Eksjö/5 Bjälmen 

Sediment från de sjöar som utgör första sedimentationsbassängen ut från övningsområdet för 

att få en bild av påverkan över en längre tidsperiod. Även fisk provtas för att se 

bioackumuleringen av metaller i området. 

 

Eksjö/6 Bjälmen utlopp 

Punkten speglar den östra delen av övningsområdet. Ytvatten provtas för att representera 

halterna av lösta metaller i området. Jord och svamp intill provpunkten kan spegla halterna av 

fast bundna metaller i området. 

 

Eksjö/7 Holmserydsjön 

I området förkommer liten eller nästintill ingen skjutaktivitet. Vatten tillrinner sjön från 

inflödet från norr till skjutfältet. Provpunkten kan därmed användas som referens till övriga 

provpunkter. Ytvatten provtas för att representera halterna av lösta metaller i området. 

Sediment, jord och svamp intill provpunkten kan spegla halterna av fast bundna metaller i 

området. 

 

Eksjö/8 Soåsen 

Speglar föroreningshalter från militär skjutaktivitet som pågått under längre tid på Ränneslätt. 

Soåsen tros ha utgjort en naturlig skjutvall förr i tiden, och kan därmed innehålla en mängd 

tungmetaller. I norra änden av åsen finns en grundvattenkälla. Här befinner sig provpunkt 

Eksjö/8. Grundvatten provtas för att representera halterna av lösta metaller i området. Jord 
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och svamp intill provpunkten kan spegla halterna av fast bundna metaller i området. 

Provtagning av grundvatten vid källa strax norr om åsen. Provtagning av jord och svamp i 

närheten av källan. 

 

Gv1, Gv2 och Gv3 Norra Kulla 

Tre grundvattenrör vid bullervall i slutet av handgranatbanan. Grundvatten provtas för att 

representera halterna av lösta metaller i området. Jord och svamp intill provpunkten kan 

spegla halterna av fast bundna metaller i området. 
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6. KARTA ÖVER UNDERSÖKNINGSOMRÅDET 

 
Figur 1. Karta över undersökningsområdet med provpunkter 
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7. PROVTAGNINGSINSTRUKTIONER 
 

7.1 Av grundvatten 
1. Ta på engångshandskar 

2. Plocka bort löv och skräp från röret. 

3. För ned pumpslang och veva upp grundvattnet i röret med peristaltisk pump. Töm hela 

röret så inget vatten är kvar. 

4. Låt nytt grundvatten strömma in i röret. Det kan ta mellan en timme till ett dygn innan 

röret fylls upp igen. 

5. Om röret fylls snabbt, gör om ännu en gång reningsproceduren med vattentömning av 

rör. 

6. När vattenröret fylls igen, förbered för provtagningen! Ha rätt provkärl med rätt prov-id 

redo. 

7. Pumpa upp grundvatten i en bägare. Mät de fysikaliska parametrarna pH och elektrisk 

konduktivitet. Häll sedan ut det på marken. 

8. Pumpa upp nytt grundvatten i bägaren. Fyll sprutan genom att suga in vatten från 

bägaren. Montera på filter på sprutan. 

9. Spruta lite filtrerat vatten in i provflaskan. Skaka om flaskan och häll ut filtrerade 

vattnet på marken. På så sätt sköljs flaskan ”ren”. 

10. Ta bort filtret. Sug in nytt grundvatten från bägaren. Montera filtret på sprutan igen. Fyll 

flaskan helt med filtrerat vatten. 

11. Förslut genast med kork. Lägg flaskan bland kylklamparna i kylväskan. 

 

7.2 Av ytvatten 
1. Se till så att du befinner dig stadigt i båt eller på bro/brygga för provtagning ute på 

öppet vatten i vattendraget eller sjön. 

2. Ta på engångshandskar. 

3. Fira ned Bailer/Ruttner vattenhämtare eller vattenprovtagare med teleskop. Avgör vilket 

instrument som passar bäst vid respektive provpunkt. 

4. Fyll den 10 cm under vattenytan. 

5. Häll i upphämtat vatten i en bägare. Mät pH och elektisk konduktivitet. 

6. Hämta nytt vatten och häll 1 dl i motsvarande provflaska. OBS! Se till så att det är rätt 

prov-id. 

7. Skaka om och häll ut vattnet bort från provtagningspunkten. På så sätt blir flaskan ”ren” 

med avseende på recipientvatten. 

8. Hämta nytt vatten och fyll flaskan helt. Förslut genast med kork. 

9. Lägg den fyllda flaskan bland iskalla kylklampar i kylväskan. 

 

7.4 Av sediment 
1. Befinn dig på en bro/brygga över vattnet eller i en båt på vattnet. 

2. Ta på dig engångshandskar. 

3. För kvickt och bestämt ned Ekman-bottenhuggaren för sedimentprovtagning. 

4. För upp den sedimentfyllda bottenhuggaren försiktigt. 

5. Fyll provtagningsburken med sediment. OBS! Kolla prov-id, så det blir rätt burk. 

6. Förslut burken och lägg ned den bland iskalla kylklampar i kylväskan. 
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7.5 Av fisk 
1. Försök fånga fyra fiskar. De kan vara av olika sorter, men identifiera då vilka de är och 

dokumentera det. 

2. Dissekera fiskarna och lägg respektive lever i rätt provtagningskärl. 

3. Förslut burkarna och lägg dem bland iskalla kylklampar i kylväskan. 

 

7.6 Av jord 
1. Ta på dig engångshandskar. 

2. Gräv ut fyra 15cm djupa gropar runt provpunkten. Radieavstånd från centrum: ca 2-3m. 

3. Ta försiktigt bort det översta jordlagret av vegetation med en spade. 

4. Lägg i en handfull mängd jord från varje i en och samma plastkasse. 

5. Ta bort rötter och andra organiska synbara material. 

6. Förslut kassen, exempelvis genom att knyta den. 

7. Håll händerna om kassen och blanda/”massera” jorden i kassen 

8. Ta ut ett stickprov på tre matskedar jord ur kassen och lägg i provtagningsburken. OBS! 

Kolla prov-id, så det blir rätt burk. 

9. Lägg burken bland iskalla kylklampar i kylväskan. 

 

7.7 Av svamp 
1. Ta på dig engångshandskar. 

2. Leta reda på svamp så nära provpunkten som möjligt i en areal runt om provpunkten. 

3. Lägg 4-5 svampar i en plastpåse. OBS! Endast skivlingar. 

4. Håll i påsen och mosa/dela sönder svamparna med händerna, så allt svampkött blir en 

homogen massa i påsen. 

5. Blanda om väl. 

6. Lägg 2-3 matskedar homogent svampkött i provtagningsburken. OBS! Kolla prov-id, så 

det blir rätt burk. 

7. Lägg burken bland iskalla kylklampar i kylväskan. 
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8. UTRUSTNING OCH INSTRUMENT 
 

 

 

  

Mätlod 1 st 

Eksjö Kommun 

Ekman sedimenthämtare 1 st 

Vattenprovtagare med teleskop 1 st 

Ruttner vattenhämtare 1 st 

Peristaltisk pump med slang (eldriven) 1 st 

Bailer vattenhämtare 1 st 

Sprutor för grundvattenprovtagning 5 st 

Eurofins 

Mikroporfilter (0,45 um) 5 st 

Provflaskor 10 st 

Provburkar 23 st 

Kylväskor med iskalla kylklampar 10 st 

Etiketter för provkärl 33 st 

GPS/mobiltelefon 1 st 

Försvarsmakten 

Eksjö Garnison 

Karta 1 st 

Provtagningsplan 1 st 

Provtagningsprotokoll 13 st 

Vadastövlar 1 par 

Penna 2 st 

Anteckningsblock 1 st 

Hushållspapper 1 rulle 

Fiskespö 2 st? 

Plasthink 1 st 

Trädgårdsspade 1 st 

Sked 1 st 

Plastkassar 10 st 

Butik 

Plastpåsar, 2L 20 st 

Engångshandskar, Large 1 förpackning 
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9. EFTERARBETE 
 

Innan du lämnar provtagningspunkten skall du se till att det inte finns några rester kvar från 

provtagningen kvar i naturen. Lägg iväg överblivet material en bit bort från provpunkten och 

kamouflera det på lämpligt sätt. Fyll igen grävda hål med jord så att inte eventuella 

föroreningar i gropen exponerar miljön. 
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10. TRANSPORT & PROVHANTERING 
 

Transportera kylväskorna med proverna till närmsta Eurofins-inlämningsställe så fort som 

möjligt efter provtagning. Se till så att den är adresserad korrekt. Kontrollera igen att proverna 

förvaras kallt och mörkt. Se upp för korskontaminering! Stäm av med analysföretaget 

Eurofins om osäkerhet kring slutlig hantering eller transport av prover uppstår. 
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11. DOKUMENTERING 
 

Använd provtagningsprotokoll för dokumentering. Fyll i fälten så rätt uppgifter hamnar på rätt 

plats. Vid behov av fler anteckningssällen, använd separat häfte (exempelvis egen dagbok). 

För in alla uppgifter i digital form i datorn så fort som möjligt och lagra dem i arkiv. 

 

 



BILAGA 4 – REVIDERAT KONTROLLPROGRAM 

 

För att minimera risken att Eksjö Garnison förorenar skjut- och övningsfälten på ett sådant 

sätt som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö, är det lämpligt 

att kontrollera mängden föroreningar. Därför behövs ett kontrollprogram som beskriver vilka 

parametrar som ska ingå, var och ur vilka recipienter proverna ska tas samt hur de ska 

utvärderas och sammanställas på bästa sätt. 

 

1. Syfte 
Detta kontrollprogram avser kontroll av Eksjö övnings- och skjutfält med syfte att: 

- Kontrollera eventuellt läckage av metaller från övningsfältet 

- Belysa effekter i recipienten 

- Bedöma vattenkvaliteten i området 

- Ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder 

 

2. I kontrollprogrammet redovisas: 

 

- Kontrollpunkter för provtagning av grundvatten, ytvatten, sediment, jord och fisk. 

- Provtagningsfrekvens 

- Parameterlista 

- Beskrivning av kontrollens genomförande 

- Rapportering 

 

3. Omfattning 
Detta program omfattar analyser av följande moment: 

- Analys av fysikaliska, kemiska och metalliska parametrar i vatten 

- Analys av metallhalterna i sediment, fisk och jord 

Vattenundersökningar har tidigare utförts. Inga förhöjda halter har upptäckts. Frekvensen för 

genomförande av provtagning i de olika provpunkterna redovisas i Tabell 1. Om förhöjda 

halter upptäcks kan ytterligare provtagningar bli aktuella för att spåra källan upp i 

vattensystemet. Höga halter jord har upptäckts i punkterna där jord ska provtas enligt Tabell 

1. I föregående provtagning visade det sig att där fanns höga/mycket höga halter av bly. I 

sediment eller fisk har inga höga metallhalter upptäckts. Innan provtogs även svamp, men 

ansågs inte lämplig som recipient vid fortsatt provtagning. En utvärdering av programmet bör 

göras varje år för att anpassa provtagningen, frekvenser och analyser till 

belastningssituationen. 
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Tabell 1. Översikt av provtagningens omfattning. 

 

 

 

 

Delområde Provpunkt Koordinater 

(WGS84 decimal) 

Recipienter Analys-

parametrar 

Provtagnings-

frekvens 

Lidbroåns 

södra 

mynning 

Eksjö/1  

 

Lat: 57. 66 29 50 

Long: 15. 90 20 92 

 

Ytvatten Bly, pH, 

konduktivitet 

Varannat år 

Fällbohem

sdamm 

Eksjö/2 Lat: 57. 65 87 96 

Long: 14. 91 68 26 

Sediment Bly Var femte år 

Ränneslätts 

skjutbanor 

Gv 

Skjutbana 2 

Lat: 57. 66 76 75 

Long: 14. 93 37 58 

Grundvatten Bly, pH, 

konduktivitet 

Varannat år 

Eksjö/3 Lat: 57. 67 40 40 

Long: 14. 93 29 86 

Grundvatten Bly, pH, 

konduktivitet 

Varje år: 

vår/sommar 

Jord Bly Varje år: 

vår/sommar 

Eksjö/4 Lat: 57. 66 46 44 

Long: 14. 93 56 38 

Ytvatten Bly, pH, 

konduktivitet 

Varje år 

Bjälmen Eksjö/5 Lat: 57. 68 08 78  

Long: 14. 94 20 07 

 

Sediment, 

Fisk 

Bly Var femte år 

Eksjö/6 

utlopp 

Lat: 57. 68 19 59 

Long: 14. 94 36 51 

Ytvatten Bly, pH, 

konduktivitet 

Varannat år 

Norra 

Kullas 

bullervall 

Gv1 Lat: 57. 67 44 76 

Long: 14. 86 69 31 

Grundvatten Bly, pH, 

konduktivitet 

Varannat år 

Gv2 Lat: 57. 67 51 64 

Long: 14. 86 71 63 

Grundvatten Bly, pH, 

konduktivitet 

Varannat år 

Gv3 Lat: 57. 67 39 27 

Long: 14. 86 21 17 

Grundvatten Bly, pH, 

konduktivitet 

Varannat år 

Holmseryd

-sjön 

Eksjö/7 

 

(Referensp

unkt) 

Lat: 57. 68 46 49 

Long: 14. 88 50 94 

Ytvatten Bly, pH, 

konduktivitet 

Varannat år 

Soåsens 

norra ände 

Eksjö/8 Lat: 57. 67 86 29 

Long: 14. 93 34 29 

Grundvatten Bly, pH, 

konduktivitet 

Varje år: 

vår/sommar 

Jord Bly Varje år: 

vår/sommar 
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4. Provtagningsmetoder 
Ytvatten bör hämtas upp med Bailer eller Ruttner vattenhämtare. Att montera bägare på 

teleskop kan också fungera. Grundvatten hämtas enkelt upp med hjälpa av batteridriven 

peristaltisk pump. Det är viktigt att pumpa ur röret på gammalt grundvatten ett par gånger 

innan provtagningen. Vid grundvattenkällan i Eksjö/8 kan provet tas direkt genom att fira ned 

flaskan i det porlande vattnet Sedimentprover kan tas med hjälp av Ekman bottenhuggare, 

antingen från båt eller från istäcke vintertid. Fisk bör vara av sorten abborre vid provtagning, 

så att halterna kan jämföras med tidigare utredningar. Jordprover bör tas intill respektive 

punkt för grundvattenprovtagning. Hämta upp delprover från cirka fyra gropar runt om 

provpunkten, blanda alla jordmassor i påse och ta ett stickprov ut blandningen. Alla prover 

ska förvaras svalt och mörkt just efter provtagningen skett. Proverna ska skickas till 

analysföretag så fort som möjligt. 

 

5. Ackreditering för provtagning 

Berörda laboratorier ska vara ackrediterade. Provtagningar ska utföras av person med 

provtagarutbildning föreskriven av Naturvårdsverket, eller med motsvarande kompetens och 

som i övrigt är lämpad för uppgiften. 

 

6. Rapportering och årsredogörelse 
Efter varje kalenderår ska en årsredogörelse sammanställas och bifogas tillsammans med 

övrig rapportering från Göta ingenjörregemente till Länsstyrelsen Jönköpings län. 

Årsredogörelsen ska innehålla följande: 

- Beskrivning av provtagningsprogram samt provtagnings- och analysmetodik. 

- Undersökningsresultat och kommentarer 

 

7. Journalföring 
Provtagningsprotokoll och analysresultat ska arkiveras av miljöhandläggaren på Göta 

ingenjörregemente. 

 

 

 

 

 

 



BILAGA 3 – RÅDATA FRÅN ANALYSRESULTAT 

 

Analysresultat från provtagning i jord 2014 

PROV Bly 

(mg/kg 

TS) 

Koppar 

(mg/kg 

TS) 

Zink 

(mg/kg 

TS) 

Järn 

(mg/kg 

TS) 

Torr-

substans 

(%) 

Provtagnings

-datum 

Provet 

ankom 

Eksjö/1 6 6,8 30 7900 89,3 2014-10-27 2014-10-29 

Eksjö/3 600 25 39 6100 77,2 2014-10-27 2014-10-29 

Eksjö/4 16 6,8 22 6100 81,9 2014-10-22 2014-10-24 

Eksjö/6 14 3,6 23 4700 55,9 2014-10-22 2014-10-24 

Eksjö/7 16 8,7 6,4 8600 77,6 2014-10-26 2014-10-29 

Eksjö/8 63 14 57 14000 73,2 2014-10-22 2014-10-24 

Gv 

Skjutbana 2 

16 6,3 26 7400 79,8 2014-10-22 2014-10-24 

Gv1 14 4 33 9900 74,3 2014-10-26 2014-10-29 

Gv2 13 4,3 28 7900 68,7 2014-10-26 2014-10-29 

Gv3 21 3,6 31 9700 66,3 2014-10-26 2014-10-29 

 

 

Analysresultat från provtagning i sediment 2014 

PROV Bly 

(mg/kg 

TS) 

Koppar 

(mg/kg 

TS) 

Zink 

(mg/kg 

TS) 

Järn 

(mg/kg 

TS) 

Torrsubstans 

(%) 

Provtagningsd

atum 

Provet ankom 

Eksjö/2 13 41 37 6800 8,1 2014-10-22 2014-10-24 

Eksjö/5 120 59 380 29000 5,6 2014-10-23 2014-10-24 

Eksjö/7 7,1 12 88 23000 14,6 2014-10-26 2014-10-29 

 

 

Analysresultat från provtagning svamp (skivlingar) 2014 

PROV Bly 

(mg/kg) 

Koppar 

(mg/kg) 

Zink 

(mg/kg) 

Järn 

(mg/kg) 

Provtagnings

-datum 

Provet 

ankom 

Eksjö/1 0,084 19 14 6,8 2014-10-27 2014-10-29 

Eksjö/3 0,16 4,1 7,9 4,2 2014-10-21 2014-10-24 

Eksjö/4 0,039 1,5 5,3 14 2014-10-21 2014-10-24 

Eksjö/6 0,087 7,2 7,1 4,9 2014-10-21 2014-10-24 

Eksjö/7 0,025 2,3 5,9 5,6 2014-10-26 2014-10-29 

Ekjsö/8 0,068 10 6 6,7 2014-10-21 2014-10-24 

Gv Skjutbana 2 0,02 1,2 4,9 2,9 2014-10-22 2014-10-24 

Gv1 0,02 1,4 5,5 3,5 2014-10-26 2014-10-29 

Gv2 0,062 3,2 7,7 12 2014-10-26 2014-10-29 

Gv3 0,039 2 4 3 2014-10-26 2014-10-29 



 Undersökning av tungmetallspridning på militärt skjutfält 

 Bilaga 3 – Rådata från analysresultat  

2 Erik Svensson, Civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik, LTU 

 

Analysresultat från provtagning i grundvatten 2014 

 

 

Analysresultat från provtagning i ytvatten 2014 

PROV 
Bly 

(mg/l) 

Koppar 

(mg/l) 

Zink 

(mg/l) 

Järn 

(mg/l) 
pH 

Kondukti

vitet 

(mS/m) 

Temp 

provtag

ning 

Provtagning

sdatum 

Provet 

ankom 

Eksjö/1 0,0005 0,0014 0,005 1,1 7,2 12 11 2014-10-27 2014-10-29 

Eksjö/2 0,002 0,0017 0,032 1,8 6,9 12 10 2014-10-22 2014-10-24 

Eksjö/4 0,0021 0,0018 0,0062 1,1 7,1 10 10 2014-10-22 2014-10-24 

Eksjö/6 0,0005 0,001 0,005 0,23 7,3 12 10 2014-10-22 2014-10-24 

Eksjö/7 0,00005 0,00072 0,0045 0,061 7,1 7,3 10 2014-10-26 2014-10-29 

 

 

Analysresultat från provtagning i fiskleverhomogenat (abborre) 2014 

 

PROV 

Bly 

(mg/kg) 

Koppar 

(mg/kg) 

Zink 

(mg/kg) 

Fiskens 

vikt (kg) 

Fiskens 

längd (cm) 

Provtagningsdat

um 

Eksjö/5 0,02 1,6 26 0,05 17 2014-10-23 

Västra Sommen 

2003 

0,1 9,3 30,25 0,045 16 2003-09-25 

Västra Sommen 

2006 

0,1 9,3 30,25 0,056 17 2006-08-25 

 

 

 

PROV 
Bly 

(mg/l) 

Koppar 

(mg/l) 

Zink 

(mg/l) 

Järn 

(mg/l) 
pH 

Kondu

ktivitet 

(mS/m) 

Temp 

prov-

tagning 

Provtagning

sdatum 

Provet 

ankom 

Eksjö/3 0,0011 0,0031 0,041 1,3 5,3 7,3 11 2014-10-27 2014-10-29 

Eksjö/8 0,000058 0,0004 0,0029 0,11 7 10 10 2014-10-22 2014-10-24 

Gv 

Skjut-

bana 2 

0,000082 0,0021 0,012 0,019 6 10 10 2014-10-22 2014-10-24 

Gv1 0,000077 0,0035 0,018 0,028 6,4 17 9 2014-10-27 2014-10-29 

Gv2 0,00005 0,0015 0,014 0,013 6,6 8,7 9 2014-10-27 2014-10-29 

Gv3 0,000078 0,0033 0,024 0,046 6,4 12 9 2014-10-27 2014-10-29 


