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Förord  
Detta examensarbete på 30 högskolepoäng är utfört som den avslutande delen av 
Civilingenjörsutbildningen inom Naturresursteknik med inriktning Mark- och Vattenresurser 
vid Luleå tekniska universitet (LTU). Examensarbetet har utförts vid Institutionen för 
Samhällsbyggnad och Naturresurser på uppdrag av Swerock AB. Syftet med detta 
examensarbete har varit att öka kunskapen om försurningshastighet och egenskaper på kort sikt 
hos utgrävd sulfidjord för att skapa bättre förutsättningar för en mer resurseffektiv 
masshantering vid anläggningsarbeten i sulfidjord. 
 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare vid LTU, Christian Maurice, som 
med sin erfarenhet hjälpt mig att strukturera, formulera och rikta examensarbetet åt rätt 
riktning och som under min studietid vid introducerat mig för en mängd intressanta projekt. 
Vidare vill jag tacka min andra handledare Josef Mácsik, Ecoloop AB, för att med sina stora 
branschspecifika erfarenheter och kunskaper om sulfidjord lett mig genom arbetet med 
konstruktiv kritik och god rådgivning. Jag vill också tacka Thomas Fägerman, Swerock AB- 
Recycling för att ha introducerat mig till detta arbete och mer därtill. Jag vill även passa på att 
rikta ett tack till personalen vid avdelningen Avfallsteknik vid LTU för deras stora engagemang 
och hjälp vid delar av laboratoriearbetet.  
 
Slutligen vill jag även rikta ett stort tack till min kära stora familj hemma i Jämtland och min 
lilla familj i Luleå. 
 
 
Luleå, Maj 2016 
 
Johannes Pettersson  
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Sammanfattning 
Markarbeten i sulfidjord leder nästan alltid till fördyrade projektkostnader. En viktig orsak till 
detta är att idag bedöms nästan all sulfidjord som potentiellt försurande, vilket i sin tur har lett 
till att det inte har utvecklats alternativa hanteringsmetoder för olika sulfidjordar. Det 
förekommer även oklarheter kring hur utgrävd sulfidjord skall hanteras, ur ett juridiskt- och 
miljömässigt bra sätt. Teknikutveckling med avseende på bedömning av försurningshastighet 
och kontroll av försurningsnivå, samt utveckling av åtgärdsalternativ behövs för en mer effektiv 
och hållbar hantering av sulfidjord.  

Efter hela norrlandskusten återfinns områden med postglaciala sulfidsediment, vilka som en 
effekt av landhöjning nu påträffas i markområden 0-80 m över dagens havsnivå. Under 
grundvattenytan är jordarnas järnsulfider stabila och porvattnets pH >7. När dessa jordar grävs 
upp eller i sulfidjordsområden där grundvattenytan sänks tränger syre in och de börjar oxidera. 
Oxidationen kan medföra att porvattnets pH sänks och tungmetaller som varit bundna i jorden 
eller i underliggande material lakas ut.  

Syftet med detta examensarbete har varit att öka kunskapen om försurningshastighet och 
redoxprocesser för utgrävd sulfidjord och om hur dagens hantering kan förbättras utan 
bekostnad av närmiljön. Examensarbetet baseras på en litteratur- och försöksstudie. 
Litteraturstudien berör viktiga begrepp och egenskaper för sulfidjord, hur dagens 
karakterisering och hanteringen av sulfidjord ser ut, samt faktorer som inverkar på 
redoxprocesserna i aerob- och anaerob miljö. Försöksstudien omfattar provtagning av sulfidjord 
från Skurholmsfjärden, Luleå, en grundläggande karakterisering, framtagandet av en 
kontrollmetod för att utvärdera försurningsnivå och försurningshastighet hos upplagt sulfidjord. 

De provtagna jordarna var svartfärgade av järnmonosulfid under grundvattennivån. Resultaten 
visade att sulfidjord inte har noterbart högre koncentrationer av tungmetaller än andra 
jämförbara finhaltiga sediment. Enligt dagens bedömningssystem klassificerades jordproverna i 
hela markprofilen som starkt försurande utan någon neutraliserande förmåga. Vid oxiderande 
förhållanden och lågt pH mobiliserades S, V, Ni, Mn, Co, Ba, Sr och Cu mellan 23-98 % av 
totalhalterna i jorden.  

Studien visade att oxidationstillståndet har stor inverkan på försurningshastigheten. Sulfidjord 
som tidigare påverkats av oxidation i markprofilen försuras (pH <6) inom några dygn vid 
luftning, medan anaeroba sulfidjordar inte försuras momentant, där pH sjönk efter 10 dygn, i 
genomsnitt från 7,4 till 6,1 oavsett cykler av torka/ väta. Efter 81 dygns luftning hade pH 
sjunkit till ~5,9. För upplagda anaeroba sulfidjordar var metallkoncentrationerna lägre i 
lakvätskan dag 10 jämfört med dag 1 och tyder på att metalljonerna adsorberats på olika Fe-, 
Mn, och Al- oxider/ hydroxider när Eh ökade. 
 
Resultaten indikerar att anaerob sulfidjord inte behöver hanteras direkt, medan redan oxiderad 
sulfat/sulfidjord med pH <6 bör åtgärdas snarast för att undvika negativa miljöeffekter. 
Negativa miljöeffekter från utgrävd anaerob sulfidjord är inte en direkt effekt av att jordarna 
grävs upp, utan en sekundär konsekvens av den försurning som kan uppkomma med tiden om 
jordarna inte åtgärdas i tid. Försurningshastigheten varierar troligen för olika typer av 
sulfidjordar och fortsatta studier behövs för att bättre förstå och utvärdera redox-beteendet. 

Abstract  
Earthworks in sulphide soil areas almost invariably leads to more expensive project costs. A key 
factor is that almost all sulphide soil is classed as potentially acidifying which has halted the 
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progress of developing alternative management methods for different types of sulphide soil. In 
addition, there are also uncertainties concerning the legal and environmental aspects of how 
excavated sulphide soil should be managed in a sustainable way. Technical development with 
regard to the assessment of the acidification rate and how to assess the acidification state is 
needed for a more efficient and sustainable management of sulphide soil. 
 
Along the entire northern coast of Sweden there are areas with post-glacial sulphide sediment, 
which as a result of land uplift now could be found at an altitude of 0-80 m above the sea 
level. Below the water table the sulphides in the soil are stable, and the pore water pH above 
7. When the soil is disrupted or when the water table is lowered oxygen may diffuse in the 
pores and start oxidizing the sulphides. The oxidation process may result in a lowering of the 
pH and heavy metals bound in the soil starts to leach out.  

The purpose with this thesis was to increase the awareness about the acidification rate and 
redox processes in excavated sulphide soil and how current management could be improved 
without harming the local environment. This project is based on a literature and laboratory 
study. The literature part deals with important concepts and properties regarding sulphide soil, 
e.g. how today’s characterization method and management of sulphide soil is carried out, as 
well as factors affecting the chemical behavior in aerobic- and anaerobic environments. The 
laboratory study includes sampling of sulphide soil material from Skurholmsfjärden, Luleå, and 
development of a control method for evaluating the acidity state and acidification rate of 
excavated sulphide soil.  

Below the water table the sampled soils were black colored by the presents of iron 
monosulphides. The results showed that sulphide soil does not have notably higher 
concentrations of heavy metals than other comparable sediments. According to the Swedish 
current assessment system for classifying sulphide soil the sampled soils from Skurholmsfjärden 
was classified as “strongly acidifying” and showing no neutralization potential. At oxidizing 
conditions and low pH, S, V, Ni, Mn, Co, Ba, Sr and Cu were mobilized up to 23-98 % of 
the total soil content.  

This study showed that the soils initial oxidation state has a great influence on the acidification 
rate. “Actual acid sulfate soil” that already has been affected by oxidation resulted in a low pH 
(<6) within a few days at aerated conditions while “potential acid sulfate soil” (PASS) is not 
acidified instantaneously, where the pH after 10 days at aerobic conditions decreased from an 
average of 7.4 to 6.1 regardless of the number of wet/ dry cycles. After 81 days of aerobic 
conditions and 10 wet cycles the pH of anaerobic soil had dropped to a level of ~5.9 units. For 
the aerated PASS the element concentrations were lowered in the leachate after 10 days in 
aerated conditions and suggest that metal ions were adsorbed on different Fe-, Mn, and Al 
oxides when redox increased.  

The results indicate that PASS does not need to be managed immediately, while already 
oxidized sulphate soil with pH <6 should be urgently addressed to avoid negative 
environmental impacts. Hazardous environmental impacts from up excavated sulphide soil is 
not a direct effect of the soil being dug up, but a secondary consequence of the acidification 
that may occur over time if the soil is not water saturated and handled in time. The 
acidification rate will likely vary for different type of sulphide soils and thereby further studies 
are needed to better understand and evaluate the redox and the kinetic behavior. 
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Förkortningar och definitioner 
Eh Redoxpotential (mV) 

Ec Elektronisk konduktivitet (µS/cm) 

LOI Glödgningsförlust- Loss on Ignition  

FeS-Jord Sulfidjord innehållandes järnmonosulfid 

Kemiska beteckningar 

As Arsenik   H2S Svavelväte 

Al Aluminium   HS- Vätesulfid 

Ba Barium   SO4
2− Sulfat 

Ca Kalcium   S0 Elementärt svavel 

Cd Kadmium  

Co Kobolt 

Cu Koppar 

Cr Krom 

Fe Järn 

K Kalium 

Mg Magnesium 

Mn Mangan 

Ni Nickel 

Pb Bly 

S Svavel 

Si Kisel 

V Vanadin 

Zn Zink 

P Fosfor 

Sr  Strontium  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  
Det förekommer idag juridiska hinder som försvårar hanteringen av sulfidjord, bland annat om 
det skall ses som en anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet (Miljösamverkan 
Västerbotten, 2014). Tidigare har jordarna används vid utfyllnader, byggandet av bullervallar 
och terrängmodelleringar i anslutning till bygg- och anläggningsverksamheter efter 
rekommendationerna i Pousette (2007). Mark- och miljööverdomstolen (MÖD, 2014) menar 
dock att riskerna med sulfidjord inte är ringa utan att jordarna skall föras till tillståndspliktig 
sulfidjordsdeponi och riskerna jämförs med sulfidhaltiga gruvavfallsupplag. Trenden har 
utvecklats till att klassificerade sulfidjordar transporteras till deponi och slutförvaras på samma 
sätt oavsett om försurningspotentialen bedöms som medelhög, hög eller mycket hög. Effekten 
av detta blir att sulfidjords försurningspotential likställs med försurningseffekt. 

Sulfidjord återfinns främst efter kustområden i norra Sverige där huvuddelen av industri, 
befolkning och infrastruktur återfinns och utvecklas (Larsson et al., 2007). Sulfidjord består av 
sulfidhaltiga sediment som sedan Littorinaperioden avsatts på havsbotten och som en följd av 
landhöjning idag återfinns ca 0-60 m ovan dagens havsnivå, figur 1 (Rosendahl et al, 2009). 
Dessa jordar har dålig bärighet och är sättningsbenägna vilket gör att de ur geoteknisk 
synvinkel ses som en problemjord som behövs grävas undan eller förstärkas för att genomföra 
säkra konstruktioner. Ur miljösynpunkt finns ekotoxiska risker där eventuell syresättning 
oxiderar jordens järnsulfider till svavelsyra och kan medföra att bland annat lösligt Fe, S, Al, 
Cd, Ni, Zn och Cu blir mer biotillgängligt och transporteras ut med lakvattnet till närliggande 
recipienter (Sohlenius et al., 2015; Wennerberg, 2005). Det har förekommit att sulfidmassor 
hanterats som vanliga icke reaktiva schaktmassor vilket inneburit en försämrad ekologisk status 
för närområdet (Svanberg, 2016, 12 februari). För att undvika att dessa jordar misstas för 
vanliga schaktmassor är det även viktigt med kunskap över vanliga karakteristiska drag hos olika 
sulfidjordar.  

 

Figur 1 Gulmarkerat område visar Littorinahavets maximala utbredning för ca 7000 år sedan och därmed var sulfidjord kan 
förekomma (Boman, 2010). 
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Under 2007 publicerade Pousette (2007) på uppdrag av Trafikverket en sammanställning av råd 
och rekommendationer för hantering av sulfidjordar baserat på jordarnas miljötekniska 
egenskaper. Arbetet fokuserade på att utarbeta ett bedömningssystem för att klassificera 
sulfidjords försurningsegenskaper och belysa alternativa åtgärdsförslag till deponering. Arbetet 
resulterade bland annat i ett bedömningssystem som bygger på olika kemiska analyser och en 
cyklisk lakningsserie som forcerar försurningen för att snabbt bedöma sulfidjords 
försurningsegenskaper. 

I dagsläget begränsas antalet sulfidjordsdeponier i norra Sverige till främst DÅVA DAC i Umeå 
vilket medför att stora resurser förbrukas för att transportera sulfidjord då flertalet schaktarbeten 
inte sker i direkt anslutning till deponi. Innan sulfidjorden deponeras måste den först vara 
klassificerad, avseende jordartsbestämning, vattenkvot, försurningspotential och pH 
(Länsstyrelsen Västerbotten, 2008). Deponering av sulfidjord är resursintensivt och tillståndet 
begränsar hanteringstiden till 24 h vilket kräver att leveranser sker i kampanjer med viss volym 
jord per dygn. Utöver detta är avlämningstiderna begränsade vilket medför att stora resurser, 
likväl arbetskraft som kapital krävs för hantering av dessa jordmassor. I projekt där sulfidjord 
blir en del av entreprenaden riskerar därför projekten stora utgiftsposter i storleksordningen 
150-200 % av totalkostnaden (T. Fägerman, personlig kommunikation, 4 februari 2016). I vissa 
projekt förkastas även attraktiva markområden för mindre lämpade områden av kostnadsskäl. 

Kunskapen är begränsad över hur snabb, eller långsam den faktiska försurningen hos utgrävd 
sulfidjord är. Det finns därtill inga metoder för att kontrollera utgrävda jordars försurningsnivå 
vilket har medfört att 24 h vanligen används som praxis vid mellanlagring och hanteringstid 
enligt försiktighetsprincip vilket innebär ytterligare en flaskhals. Det finns därför ett behov att 
sammanställa information över de oxidationsprocesser och den försurning som sker på kort sikt 
efter utgrävning samt utveckla en metod för att i realtid kontrollera och prognostisera 
försurningen hos upplagd sulfidjord. 

I detta examensarbete har sulfidjord från Skurholmsfjärden, Luleå, används i en försöksstudie 
för att studera sulfidjords geokemiska egenskaper med fokus på försurningshastigheten hos 
utschaktad och upplagd sulfidjord. Arbetet har även bestått av en teoridel för att bland annat 
sammanställa och belysa dagens kunskaps- och hanteringssituation för sulfidjord och återfinns i 
bilaga 1. Arbetet har utförts på uppdrag av Swerock AB- Recycling. 

1.2. Syfte och mål 
Dagens situation innebär stora kostnader och resurser för att snabbt transportera bort utgrävd 
sulfidjord till deponi. I andra fall har sulfidjord hanterats mer eller mindre medvetet som icke 
reaktiva jordmassor, vilket försämrat den ekologiska statusen vid dess närområden. 
 
Det övergripande syftet med examensarbetet var att öka kunskapen om oxidationsprocesser, 
främst med avseende på försurningshastighet, i sulfidjord som schaktats och öka förståelsen om 
riskerna förenade med uppläggning av dessa massor. Idag likställs en sulfidjords 
försurningspotential med dess innehåll av svavel vilket förutsätts oxidera fullt ut och snabbt. 
Hypotesen var att en sulfidjords verkliga försurningspotential, under naturliga förhållanden, är 
lägre och att processen är långsam. Genom karakterisering och kvantifiering var det 
övergripande målet att förbättra bedömningen och hantering av sulfidjord. 
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Det specifika målet med arbetet var att skapa förutsättningar för en mer resurseffektiv 
masshantering vid anläggningsarbete jämfört med dagens situation som är förenade med höga 
kostnader och hög resursförbrukning för att snabbt transportera bort utgrävd sulfidjord till 
deponi. En mer resurseffektiv masshantering skall inte ske på bekostnad av vattenkvalitén i 
recipienten utan skall tvärtom leda till en, ur miljösynpunkt, riktig masshantering med hänsyn 
till försurningsegenskaperna.  
 
Målsättningen med examensarbetet var ta fram underlag för hållbara hanteringsalternativ och 
belysa kontroll- och åtgärdsbehov vid hantering av sulfidjord. Arbetet har fokuserat på fem 
konkreta delmål: 

1. Sammanställa erfarenhet om hur dagens metod för karakterisering av sulfidjord nyttjas 
och hur resultaten används. 

2. Belysa och utvärdera parametrar som kan påverka oxidationsprocesser och 
försurningshastighet vid hantering av sulfidjord. 

3. Utveckla en kontrollmetod för bedömning av försurningsnivå hos upplagd sulfidjord 
utifrån parametrarna pH, Eh och Ec. 

4. Värdera hur dagens metoder för hantering av sulfidjord förhåller sig till kunskapsläget 
och det framtagna bedömningssystemet. 

5. Ge förslag på hur sulfidjordhantering kan förbättras för att bli mindre resurskrävande 
samtidigt som miljökvalitén bevaras. 

2. Metod  
Examensarbetet omfattar fältstudie med provtagning och karakterisering gällande 
försurningsegenskaper av sulfidjord från Skurholmsfjärden, Luleå. Efter karakteriseringen 
användes utvalda jordprov för vidare analys för att utvärdera redoxbeteendet hos uppschaktad 
sulfidjord och vad som kan förväntas ske på kort- och lång sikt när de markkemiska 
förutsättningarna ändras. Parallellt med detta har en litteratursammanställning tagits fram med 
grundläggande information om sulfidjord, bildningssätt, redoxprocesser och hur dagens 
hantering av sulfidjord förhåller sig till det framtagna bedömningssystemet för sulfidjord. 
Litteratursammanställningen återfinns i bilaga 1. 

2.1. Provtagning 
Provtagningen av sulfidjorden utfördes i Luleå den 14 oktober i slutet av marksäsongen 2015 
vid entreprenaden av projektet Östra länken. I projektet har olika miljötekniska 
markundersökningar utförts och inom vissa områden har sulfidjordar påträffats.  

Provtagningen inom detta examensarbete skedde i samråd med underentreprenör till Luleå 
kommun och Ramböll. Provpunkterna var bestämda sedan tidigare och benämns i denna 
rapport som provpunkt A, B respektive C och var lokaliserade mellan Svartövägen och 
Skurholmsfjärden vid de öppna gräsytorna framför bostadsområdet Skurholmsgatan i Luleå. 
Skurholmsfjärden är ett av de vattendrag som hör till benämningen Luleås innerfjärdar, som för 
ca 500 år sedan var en helt öppen havsvik (Erixon, 2009). Idag, som en följd av landhöjning är 
innerfjärdana avsnörda vattendrag som via smala sund förbinds med havet. Se figur 2 för 
ungefärligt provpunktsområde och provpunkter. Avståndet mellan provpunkterna var ca 30 
meter och prover hämtades från djupen 1, 2 och 3m. 
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Figur 2 Bild över provtagningsområde Skurholmsfjärden Luleå, och provtagningspunkterna i jordprofilen i förhållande till varandra, bildkälla 
Google Maps.  

Till provtagningen användes tättslutande provhylsor med gummilock med dimensionerna 17 
cm i höjd och en diameter av 5 cm. För provpunkt C användes provtagningsspade och 
material från nivån 2 och 3 meter blandades till ett samlingsprov i diffusionstäta påsar som 4 h 
senare packades om till tättslutande provhylsor. För provpunkt A och B togs prover från 
nivåerna 1 m, 2 m och 3m. Prover togs direkt från grävare, alternativt direkt från upplagda 
högar. Samtliga av dessa prover togs genom att öppna provhylsor pressades förhand genom 
kompakta jordkroppar till dess att provhylsorna antogs vara fyllda med packad jord. 
Uppstickande material togs bort med hjälp av kniv och jämnades sedan ut vid hylskanterna 
innan de förslöts med gummilock. I varje gummilocken placerades papper som fuktats med 
vatten, detta för att minska syretransporten till proverna.  

2.2. Karakterisering av sulfidjord från Östra Länken 

2.2.1. Okulär bedömning, torrsubstans och organisk halt 
I samband med provtagning utfördes en okulär bedömning över jordtypen för respektive nivå 
och provpunkt och färg, struktur och sammansättning noterades.  

I fält utfördes enklare skakförsök för att undersöka silthalt genom att jord skakades för att se om 
vattenansamlades på jordytan då provet skakades. Finjordshaltens förhållande till sandiga 
fraktioner bedömdes genom att våt jord gneds mellan fingrarna, om en mindre ”fin- 
sandpapperskänsla” var kännbart bedömdes jorden som siltig-sand till sandig-silt. 

Enligt Geotekniska laboratorieanvisningar, del 2 (1984) går silthalten även att uppskatta genom 
att ett delprov i handflatan täcks med vatten för att genom grumligheten bedöma om silthalten 
överstiger 5 %. I laboratoriet vid LTU användes en modifierad version av denna där ett vått 
prov blandades tillsammans med vatten till en L/S-kvot av 5. Innehållet slammades upp med 
glasstav och tilläts sedimentera i 1 h. Om ingen tydlig sedimentationen var märkbar antogs 
silthalten vara hög (>5%).  

Mängden torrsubstans (TS) uttryckt i procent av provets ursprungsmassa bestämdes enligt SS-
EN 14 346. Utifrån det beräknade TS värdet bestämdes sedan vattenkvoten efter sambandet att 
vattenkvoten är den mängd vatten som avgått vid torkning, uttryckt i procent av den konstanta 
(torkade) massan.  

Andelen organiskt material i proverna bestämdes med hjälp av SS 02 71 05 enligt 
glödgningsmetoden.  

Markyta 
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Vid bestämning av glödgningsförlusten förbereddes prover genom att den naturfuktiga jorden 
torkades under 24h i 105oC ugn och synliga växtdelar plockades bort, enligt metodbeskrivning. 
Kornstorleken för samtliga prover antogs vara under 2 mm och därav utfördes ingen siktning. 
De torkade proverna som klumpat sig efter torkning maldes till dess att allt material understeg 2 
mm. 10-20 g prov användes enligt standard för leriga-siltiga jordar varpå proverna glödgades. 
Till skillnad från SS 02 71 05 glödgades proverna vid 550oC då eventuella karbonater avgår vid 
den temperatur som standarden avser. Vid försöket bestämdes den organiska halten för den 
oxiderade-, övergång- och anaeroba zonen för provpunkt A och B genom ett medelvärde av 2 
delprover.  

 

Figur 3 Homogeniserade och glödgade prover vid bestämning av organisk halt i sulfidjordarna från provpunkt A och B. 

2.2.2. Jordens totalinnehåll av grundämnen 
För profilen i provpunkt A och B sändes jordprover från samtliga 3 nivåer för analys av 
totalinnehåll av grundämnen. Den kemiska sammansättningen analyserades på ALS Scandinavia 
AB i Luleå med analyspaketet M-1C, som är anpassat för provtypen jord, slam och sediment. 
ALS M-1C är en ackrediterad analys som avser 16 vanliga grundämnen, As, Ba, Be, Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sr, V och Zn. Svavel valdes som ett tilläggselement i 
analyspaketet.  

Metoden innefattar inledningsvis analys av torrsubstans (TS) enligt svensk standard (SS) SS 02 
81 13-1. Analysprovet torkades vid 50 oC och grundämnenas halter TS-korrigerades. 
Analysprovet löstes sedan upp i mikrovågsugn med 5 ml koncentrerad salpetersyra och 0,5 ml 
väteperoxid. Analys har skett med ICP-SFMS och ICP AES enligt SS EN ISO 17294-1 
respektive SS EN ISO 11885 (modifierad). Resultaten presenteras i enhet mg/kg TS med en 
mätosäkerhet angiven som en utvidgad osäkerhet framtagen med täckningsfaktor 2 som ger en 
95 % konfidensnivå på analyserna (ALS Scandinavia, 2015a). 

2.2.3. Metod för analys av pH, Eh och Ec 
För samtliga analyser av pH och temperatur användes en WRW pH 240 meter- utrustad med 
en WTW PLUS pH elektrod. pH-metern kalibrerades inför varje mättillfälle med två 
buffertlösningar vid pH 7 och pH 4 enligt instruktionsmanual. Mätning av redoxpotential, Eh, 
utfördes med en Mettler Toledo SevenGo utrustad med en InLab® redox (platina) elektrod. 
Inför varje mättillfälle kalibrerades instrumentet först mot en 200mV lösning enligt 
instruktionsmanual, och ett kalibreringsvärde erhölls. Kalibreringsvärdet användes för att 
korrigera mätvärden mot den rådande temperaturen. Det värde som används för redoxpotential 
i denna rapport var summan av det avlästa värdet och erhållet kalibreringsvärde. För mätning 
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av elektrisk konduktivitet, Ec, användes en WTW Inolab® konduktivitetsmätare som 
kalibreras vid två tillfällen årligen och utfördes inte under försöket. 

2.2.4. Oxiderande tillgänglighetstest 
I detta examensarbete har oxiderande tillgänglighetstest enligt NT ENVIS 006 (1999-02) 
använts och ett prov från provpunkt B, nivå 3 meter lakats.  

Det prov som användes vid utförandet var från provtagningen klassificerad som sulfidhaltig 
lerig silt (suleSi) med en partikelstorlek mellan 0,002-0,06mm. Då provmaterialet därmed 
antogs vara mindre än 125µm krävdes därför ingen partikelreduktion innan lakning kunde 
påbörjas. Enligt NT ENVIS (1999) skall mer än 95 % av totalmängden prov understiga 125 
µm. Som förberedande del bereddes även 9 glasbägare med 1 droppe H2O2 och avjoniserat 
vatten som justerades till olika pH mellan 3 och 9 med hjälp av 1M salpetersyra (HNO3) och 
0,1M NaOH. Efter att de olika lösningarna stått i rumstemperatur i 25 h mättes pH och 
redoxpotentialen. En referenskurva ritades sedan upp med de uppmätta pH i förhållande till E-
värdena. Kurvan används som referens för helt oxiderande förhållanden under lakningen vid 
pH 4 och pH 7. Med en förklaringsgrad, R2=0,96 mellan pH och Eh användes referenskurvan 
som presenteras i figur 4 nedan.  

 

Figur 4 Referenskurva för helt oxiderande förhållanden vid pH 4 och pH 7 vid lakning enligt NT ENVIR 006, Eh i enheten 
mV. 

Till lakningen användes en mängd material motsvarande 8 g TS och avjoniserat vatten tillsattes 
till en L/S kvot av 100 och provet slammades sedan upp med magnetomrörare och pH samt 
Eh mättes efter 10 minuter. Sedan tillsattes H2O2 enligt metodbeskrivning. En avvikelse från 
standarden var att efter tillsatts av H2O2 sjönk pH till under 7 och NaOH tillsattes i steg 1 för 
att bibehålla pH vid 7 under första laksteget. Mängden bas och väteperoxid antecknades. Efter 
3 h separerades vätskan från provets fasta fas genom vakuumfiltrering. Den filtrerade lakvätskan 
placerades i kylrum vid 4oC.  
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Figur 5 Försöksuppställning vid filtrering av lakvätska från oxiderande tillgänglighetsförsök. 

Filterpapper innehållandes provmaterial återfördes till ny glasbägare och avjoniserat vatten 
tillsattes till L/S 100 ± 2 %. Väteperoxid tillfördes till dess att kurvan i figur 4 nåddes varpå en 
liten mängd HNO3 tillsattes för att sänka pH till 4. Även under laksteg 2 krävdes en mängd 
NaOH för att bibehålla pH konstant under 18 h. Mängden HNO3, H2O2 och NaOH 
antecknades. Lakvätskan från laksteg 2 filtrerades enligt samma metodik som för laksteg 1.  

Lakvätskorna från lakstegen blandades sedan samman varpå en provmängd av 125 ml filtrerades 
genom ett 0,45 µm sprutfilter och sändes för metallanalys hos ackrediterat laboratorium. 
Vattenanalysen utfördes hos ALS Scandinavia med analyspaket V-2. Analys av Ca, Fe, K, Mg, 
Na, Si, Al, Ba, Cu, Mn, P, Sr, V och S utförts enligt ICP-SFMS efter modifierad SS EN ISO 
17294-1 samt modifierad EPA 200.8-metod. För Hg har analys skett med AFS enligt SS EN 
ISO 17852. De övriga grundämnena As, Cd, Co, Cr, Mo, Ni och Zn har analys skett med 
ICP-AES efter modifierad SS EN ISO 11885 och modifierad EPA-metod 200.7. För samtliga 
grundämnen surgjordes provet med 1 ml salpetersyra per 100 ml lakvätska hos ALS 
Scandinavia (ALS Scandinavia, 2015b). 

De lakbara mängderna beräknades sedan ut med hjälp av ekvation 1 nedan: 

𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ä𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑐𝑐∗(𝑉𝑉1+2+𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴+𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁1+2+𝑉𝑉𝑁𝑁𝑂𝑂1+2)
𝑀𝑀𝐷𝐷𝐷𝐷

    (1) 

Förklaring: 

OTillgängligt är respektive grundämnes potentiella lakbarhet (mg/kg TS) 

c är koncentrationen hos den sammanslagna lakvätskan (mg/l) 

V1+2 är volymen tillsatt avjoniserat vatten i steg 2 respektive steg 2 (l) 

VAcid är volymen tillsatt salpetersyra i steg 2 (l) 

VNaOH1+2 är volymen natriumhydroxid tillsatt i steg 1 respektive steg 2 (l) 

VOx1+2 är volymen väteperoxid som tillsatts i steg 1 respektive steg 2 (l) 

MDM är massan TS sulfidjord använt (kg) 
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2.2.5. Neutraliseringspotential 
Neutraliseringspotentialen har bestämts för jordprover från den anaeroba zonen i provpunkt B 
enligt, modifierad version av SS-EN 15875: 2011.  

Tre replikat med bestämd provmängd jord vägdes in och placerades i tre glasbägare varpå 
avjoniserat vatten hälldes över respektive prov. Proven slammades sedan upp tillsammans med 
hjälp av magnetomrörare och pH mättes efter 15 minuter. Därefter tillsattes 0,5 ml, 1,5 och 
2,5ml 1 M saltsyra (HCl). Dessa volymer syra baserades på värdena från SS-EN 15875:2011 
och ett antagande att karbonathalten understeg 0,9 %. Därefter tilläts proven stå under 
omrörning under 22 h innan pH mättes igen och ytterligare syra tillsattes tills dess att pH 
stabiliserats mellan 2-2,5. Enligt SS-EN 15875:2011 skall provet förkastas om mängden syra 
tillsatt efter 22h överstiger 50%  av mängden tillsatt efter 15 minuter och utförandet skall 
anpassas metodbeskrivningen för en högre karbonathalt. Om pH istället varit lägre än 2 skall 
provet förkastas och utförandet skall anpassas efter en lägre karbonathalt enligt tabell 1 nedan.  

Tabell 1 Tabell över mängden syra som skall tillsättas i förhållande till karbonathalten vid beräkning av 
neutraliseringspotentialen. 

Uppskattad karbonathalt, vikt-% av TS 
sulfidjord 

Volym HCL (1 M) som skall tillsättas 
(ml) vid tiden 15 minuter. 

0-0,3 0,5 

0,3-0,6 1,5 

0,6-0,9 2,5 

 

För prover där pH efter 24 h stabiliserats vid 2-2,5 och samtliga villkor enligt SS-EN 
15875:2011 var uppfyllda baktitrerades blandningen med 0,1 M NaOH till dess att pH 
stabiliserats vid 8,3. Neutraliseringspotentialen beräknades sedan genom den mängd syra som 
tillsatts efter 15 min (V0) och 22h (V22), koncentrationen av HCl (cHCL), mängden NaOH 
(VNaOH) och koncentrationen NaOH (cNaOH). Neutraliseringspotentialen uttrycks som CaCO3-
ekvivalenter i kg/ton enligt (2) nedan med volymer i ml, vikter i g och koncentrationer i 
mol/l.  

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 50 × 𝐶𝐶𝑁𝑁𝐻𝐻𝐻𝐻∗(𝑉𝑉0+𝑉𝑉22)−𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁∗𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡

     (2) 

2.3. Lakning MRM-metodik 
Lakmetoden är utvecklad av MRM konsult AB och framtagen för att bestämma olika 
sulfidjordars försurningsegenskaper då dess sulfider oxideras. Utförandet är en vidareutveckling 
av LTU-metoden av Mácsik (2000). Metoden bygger på att sulfidjordsprover dels lakas 
anaerobt varpå aeroba prover kontinuerligt torkas i ugn varvat med att de lakas/torkas på nytt 
under ca 10 laksteg. Det första anaeroba laksteget lakas vid en L/S kvot av 5 och resterande 
aeroba laksteg lakas vid en L/S kvot av 3. I normalfallet utförs 10 aeroba laksteg, och i de fall 
där pH ej stabiliserats utförs ytterligare laksteg. Metoden har modifierats under åren och i detta 
arbete har den senaste metoden (MRM, 2007) används vid lakningsförfarandet. 



9 
 

Vid lakningen av sulfidjord från Skurholmsfjärden användes jordprover från samtliga 
provpunkter A, B och C. För provpunkt A och B lakades prover från djupen 1 m, 2 m och 3 
m och för provpunkt C användes blandat material från 2-3 meters djup. 

Efter att provernas TS bestämts togs mängden naturfuktig sulfidjord ut till det anaeroba 
laksteget. Mängden naturfuktig jord motsvarande 25 g TS togs ut enligt MRM-metodiken 
(Pousette, 2010). Den mängd avjoniserat vatten som sedan tillsattes för att uppnå en L/S kvot 
av 5 beräknas sedan genom att subtrahera den mängd vatten som fås från det naturfuktiga 
provet från 125 g. När vatten tillsatts till bägaren slammades provet upp under omrörning med 
glasstav under 30 sekunder för respektive prov och tilläts sedimentera under 45-60 minuter i 
rumstemperatur innan mätning av pH, Eh och Ec utfördes. Mätningen utfördes i lakvattnets 
vattenfas ca 3 cm ovan botten i bägaren.  Vid mätningen noterades lakvattnets utseende, 
sedimentation, klockslag, pH, Eh (mV) och Ec (µS/cm).  

För de aeroba lakstegen togs tunna skivor av prov ut från provhylsorna för att torka i 
rumstemperatur under 24h. Därefter bröts de torkade skivorna till mindre bitar <3 mm i 
diameter, 25 g torkad jord från respektive prov vägdes upp och lades i filterpapper. Då det 
aeroba lakstegen utförs vid en L/S kvot av 3 används 75 g avjoniserat vatten. Proverna som fått 
torka i rumstemperatur under 24 h antogs helt torra och ingen hänsyn till mw togs. Filterpapper 
placerades i glastratt ovanför en glasbägare och på våginstrument varpå det avjoniserade vattnet 
tillsattes, se uppställning i figur 6 nedan. Det vatten som perkolerat genom proverna användes 
sedan för mätning av pH, Eh och Ec. Lakvätskans utseende, mängden vatten som faktiskt 
runnit genom proverna tillsammans med klockslag noterades. Därefter överfördes 
filtrerpapperna innehållandes jordprov över till 105 oC ugn för torkning under 24 h. De 
torkade proverna återanvändes sedan för att lakas aerobt enligt samma tillvägagångssätt som 
tidigare under 8-9 laksteg.  

 

Figur 6 Försöksuppställning vid aerob lakning enligt MRM (2005) där våginstrument används för kontroll av mängden tillsatt 
vatten. 

Det första laksteget används för att utvärdera jordarnas ursprungliga förhållande och redovisas 
som laksteg 0 och de övriga aeroba lakstegen för att påvisa oxidationen och redovisas som 
laksteg 1-10.  
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2.4. Karakterisering av sulfidjord från Skurholmsfjärden enligt dagens 
bedömningssystem 

I detta examensarbete utfördes en karakterisering av sulfidjord från Skurholmsfjärden enligt 
dagens bedömningssystem. Prover från samtliga provtagningspunkter och djup används vid 
karakteriseringen. Den samlade bedömningen för proverna bedömdes enligt parametrarna och 
de olika graderingarna i tabell 2 nedan. 

Tabell 2 Samlade bedömningsgrunder vid karakterisering av sulfidjord enligt dagens bedömningssystem (Pousette, 2010). 

Parameter Försurningspotential 
  Låg  Medelhög Hög Mycket hög 
S [mg/kg TS] <600 600-5 000 5 000-10 000 >10 000 
  Försurningseffekt  
  Låg  Måttlig Hög Mycket hög 
Fe/S  >60     <3 
pH minimum >5 4-5 3-4 <3 
  Försurningshastighet 
  Låg  Måttlig Hög Mycket hög 
Antal aeroba laksteg till pH<4 >15 10-15 5-10 <5 
Okulär bedömning Lera Siltig lera Lerig silt Silt 
  Buffrande effekt 
      Möjligt buffrande Buffrande 
Glödgningsförlust [vikt-%] 0-3 3-5 5-8 >8 

2.5. Utveckling av kontrollmetod för försurningsnivå och oxidationshastighet 
hos upplagd sulfidjord 

Ett av delmomenten i examensarbetet har varit att utveckla en kontrollmetod för bestämning 
och utvärdering av försurningsnivå samt försurnings- och oxidationshastighet hos upplagd 
sulfidjord, som utsätts för atmosfärens syre. Arbetet har bland annat bestått av en 
litteraturöversikt med fokus på sulfidjordars geokemiska egenskaper, lakmetoder för sulfidjord 
och framtagandet av en försöksplan.  

2.5.1. Allmänt 
För att utvärdera de kemiska processer som sker när sulfidjord exponeras för syre har en 
försöksuppställning tagits fram. I försöket användes sulfidjord från provpunkt B för djupen 1 m, 
2 m och 3 m. Försöket pågick under 10 dygn där 12 prover lakades vid olika intervall. 
Försurningstillstånd bedömdes utifrån uppmätta värden på pH, Eh och Ec vid varje 
lakningstillfälle. Försurningshastigheten utvärderades utifrån förändringen av försurningsnivå 
mellan varje lakningstillfälle. 

2.5.2. Metodbeskrivning 
I försöket användes fyra olika serier bestående av 350 g sulfidjord. Respektive serie provtogs 
med motsvarande ca 10 g TS för lakning. Skillnaderna mellan serierna var hur dessa förvarades, 
där  
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• serie 0 inte bevattnades under hela försöket. 
•  serie 1 bevattnades dagligen. 
•  serie 2 bevattnades varannan dag 
•  serie 3 bevattnas var femte dag.  

Bevattningen utfördes med avjoniserat, MilliQ-vatten och med mängden ca 15 ml per 100 cm2 
ytarea upplagd sulfidjord vid varje bevattningstillfälle. Mängden vätska reducerades vid start för 
att undvika bortsköljning av finpartiklar. Bevattningen utfördes med en sprayflaska där 
munstycket fördelade vattnet likt en vattendimma över provkropparna. För serie 0 togs prover 
ut för lakning dagligen med 24 h intervall och för övriga serier togs prover ut för lakning 5-10 
minuter efter att de bevattnats enligt tabell 3 nedan. 

Tabell 3 Försöksuppställning med försöksvariabler och förväntade effekter på pH, Eh och Ec för de olika nivåerna med tiden som 
provkropparna bevattnas (ca 350 g sulfidjord per provkropp). 

Försöksvariabel Serie 0 Serie 1 Serie 2 Serie 3 

Bevattningstillfällen 
från start (t0) 

Inget 
24h, 48h, 72h, 96h, 
120h, 144h, 168h, 
192h, 216h, 240h 

48h, 96h, 144h, 
192h, 240h 168h, 240h 

Mängd vätska per 
bevattningstillfälle 
(ml/ provkropp) 

Inget 15 15 15 

Uttag av prov, 10 g 
TS 1 ggr/ dag 1 ggr/ dag Varannan dag ~ Var 3e dag 

 
För varje serie användes sulfidjord från 3 olika djup, 1 m, 2 m och 3 m, vilka från den kemiska 
karakteriseringen påvisat olika grader av oxidation. De olika provtagningsdjupen antogs, något 
förenklat att motsvara de tre typiska zonerna i en sulfidjordsprofil, anaerob-, övergångs- och 
oxiderad zon. 

Anaerob sulfidjord, provdjup 3m, pressades ut från provhylsorna de förvarats i, varpå en okulär 
granskning efter oxidation på ytan utfördes. I de områden där oxidation skett skalades de 
oxiderade områdena bort med hjälp av tunn spatel. För att forma provkropparna vägdes 350± 
10 g jord upp och packades för hand i halvcylindriska rör med höjden 11 cm och diametern 6 
cm. Packningen utfördes under ca 30 sekunder för att minska mängden hålrum i proverna utan 
att bearbeta materialet för mycket. Tidsåtgången vid packning minimerades för att inte påverka 
proverna av någon omfattande oxidation under hanteringen. Samma tillvägagångsätt användes 
sedan för att packa provkropparna från övriga djup och serier. I figur 7. De upplagda 
sulfidjordskropparna förvarades under hela försöket i rumstemperatur, ca 18 oC. 
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Figur 7 Upplagda sulfidprovskroppar vid utvärdering av oxidationshastighet. Upplagda i ordningen från vänster till höger, 
Serie 1-Serie 2-Serie 3- Serie 0 och tre olika djup 3 m- 2 m – 1 m. 

2.5.3. Lakningsförfarande 
Lakning skedde enligt en modifierad version av det första anaeroba laksteget i LTU-metoden 
(Máscik, 2000). Mängden sulfidjord som skulle tas ut vid varje lakningstillfälle grundas på 
jordens naturliga vatteninnehåll. L/S-kvot 5 använde sådan att förhållandet mellan fast och 
flytande fas blev 10 g jord respektive 50 g vätska. Mängden fast prov respektive avjoniserat 
vatten som användes vid varje lakningstillfälle beräknades genom ekvation 3 och 4 nedan. 

𝑀𝑀𝑆𝑆 = 10
𝑇𝑇𝑆𝑆𝑛𝑛

    (3) 

𝑀𝑀𝑉𝑉 = 50 −𝑚𝑚𝑤𝑤   (4) 

Där MS är mängden prov i g som togs ut från upplagd sulfidjord, motsvarande ~10 g TS vid 
varje lakningstillfälle, TSn är halten torrsubstans för det prov som lakades, MV är massan 
avjoniserat vatten som tillsätts och mw var den massan vatten från det naturfuktiga provet som 
användes. Då sulfidjord läggs upp minskar fukthalten, vilket innebär att den faktiska L/S 
kvoten inte hölls konstant vid 5, utan minskade i den omfattning vattnet avdunstade. 

Provmängden, MS, togs ut med hjälp av en 5 mm bred spatel genom profilen hos den upplagda 
jorden, från ytan och nedåt. Ca 2 mm tunna band, ca 1-3 cm långa, togs ut enligt figur 8 och 
slogs samman till ett samlingsprov. Efter att mängden MS tagits ut tillsattes MV över provet i en 
100 ml glasflaska.  

 

Figur 8 Illustration för uttag av prover vid bedömning av sulfidjords försurningsnivå. 
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När samtliga prover tagits ut vid ett lakningstillfälle slammades proverna upp med hjälp av 
glasstav, lock sattes på flaskan och blandningen skakades under 30 sekunder. Efter att proverna 
delvis fått sedimentera i rumstemperatur under 4h utfördes analys av pH, Eh och Ec i 
provernas vattenfas direkt i provflaskan. När mätvärdena var stabila antecknades erhållna värden 
och lakvätskans utseende.  

 

Figur 9 Bild på serie 0 för de tre olika djupen 3m, 2m och 1m första dagen innan mätning av pH, Eh och Ec. 

2.5.4. Metallanalys 
För serie 0 och serie 1 utfördes metallanalys på lakvätskan dag 1 och dag 10. För att uppnå en 
önskvärd volym lakades dessa prover vid L/S kvot 5 men mängden fast prov ökades till 15 g 
och mängden vätska till 75 ml i ekvation 3 och 4. Utöver att mängderna utökades så användes 
samma lakningsförfarande som för pH, Eh och Ec som i avsnittet ovan. Efter att proverna stått i 
rumstemperatur i 4 h östes lakvätskan över till centrifugeringsrör och centrifugerades vid 8000 
rpm i 10 minuter. Den klara vattenfasen filtrerades genom 0,45µm filter till provkärl. 
Provkärlen sändes sedan till ALS Scandinavia för metallanalys med analyspaket V-2. Samtliga 
behållare och utrustning använd vid metallanalys var syrediskade i 1 M HNO3. 

2.6. Vattenmättnadsförsök 
För att studera övergången av från oxiderad - till anaerob sulfidjord och utvärdera om 
processen var mätbart reversibel inom tidsramen för examensarbetet utfördes en lakningsserie 
på sulfidjord från Skurholmsfjärden, provpunkt B och djupet 3 m. Ett naturfuktigt jordprov 
förvarades i ca 18oC under 18 dygn i miljölaboratoriet. Sprayflaska användes för att med jämna 
mellanrum väta jordprovet med 15 ml avjoniserat vatten vid fem tillfällen. Efter samtliga 
bevattningar utförts mättes pH, Eh och Ec enligt metodbeskrivningen i kapitel 2.5. Mellan 
bevattningstillfällena har proverna lufttorkats. 

Efter 18 dygn i kontakt med luft homogeniserades det 100 g lufttorkade jordprovet med en 
porslinsmortel och fördes ned i en 100 ml glasflaska. Glasflaskan vattenfylldes sedan med 
avjoniserat vatten upp till flaskhalsen och tättslutande lock skruvades fast, se figur 10 nedan.  
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Figur 10 Foto från homogenisering vid vattenmättnadsförsök. 

Glasflaskan innehållandes ca 100 g jordprov förvarades därefter i rumstemperatur, 20oC. Vid 
fem tillfällen under 50 dygn avlägsnades vattenfasen med hjälp av spruta och en provmängd 
motsvarande 10 g TS togs ut med en mindre laboratoriesked för lakning vid L/S 5 enligt 
kapitel 2.5.3. När provmängden tagits ut till lakning återfördes vattenfasen direkt från sprutan 
tillsammans med den mängd avjoniserat vatten som krävdes för att helt vattenfylla glasflaskan. 
Därefter skruvades tättslutande lock på och förvarades i rumstemperatur till nästa 
lakningstillfälle.  
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3. Resultat 

3.1. Provtagning 
Provtagningsdjupen 1, 2 och 3 m utgick från grävarens mätindikator och övriga mått var 
ungefärligt uppskattade. I figur 11 och 12 ses foton från fältarbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid provtagningen påträffades tegel och andra material inblandat med sandig jord i provgrop C 
vid 0-1 meter vilket tyder på att fyllnadsmaterial troligen används för markutfyllnad tidigare i 
området. För provpunkt C saknades övrig fältdata då provtagning utfördes av annan personal. 
Efter okulärbedömning i fält bedömdes proverna från 1 meters djup bestå av sandig silt till siltig 
sand, prover från 2 meters djup av silt och att proverna från 3 meters djup bestod av lerig silt. 
Från provgroparna och upplagda massor observerades att samtliga jordprofiler bestod av 
svartbandade delar från ~ 1-3 meters djup. I provpunkt B fanns en tydlig anaerob zon vid 3 m 
djup bestående av ljusgrå siltig lera med områden av svartbandad sulfidhaltig siltig lera med en 
lagertjocklek av ca 15-25 cm. Provgrop A hade tillsynes högst andel svart sulfidjord i 
förhållande till övriga provgropar. I denna provgrop observerades även en tydlig 
sulfidjordsprofil med en oxiderad-, en övergång-, och en anaerob zon. En oxiderad torrskorpa 
med järnutfällningar på djupet ca 0,7-1 meter, lätt oxiderad övergångszon ca 1-1,2 m från 
markytan och en vattenmättad anaerob zon under denna, se figur 13 nedan. För provpunkt B 
var jorden vid djupet 1 m aningen grovkornigare jämfört med A. Profilen i B hade även en 
högre mängd rötter och andra växtdelar. 

När provtagningen var avslutad transporterades provhylsorna till Luleå Tekniska Universitet, 
där de förvarades mörkt i 4oC. För proverna från provpunkt C packades materialet om på 
universitetet ca 4 h efter provtagning, från provtagningspåsar till provhylsor. Detta innebar att 
den provtagna jorden från provpunkt C dels utsattes för en viss mängd syre under 4 h samt en 
större påverkan av provhanteringen än för övriga provpunkter.  

Figur 12 Provtagning av anaerob svart 
sulfidjord med tättslutande provhylsor. 

Figur 11 Grävmaskin förbereder provtagning av jordprover vid Skurholmsfjärden, Luleå 
vid provpunkt A. 
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Figur 13 Bild från provtagning vid provgrop A. Svart anaerob zon i schaktbotten som övergår mot en oxiderad zon närmare markytan där 
tydliga järnutfällningar återfinns i oxiderad sulfidjord. 

3.2. Kemisk karakterisering av sulfidjord från Östra Länken 

3.2.1. Okulär bedömning, torrsubstans, vattenkvot och 
organisk halt 

Från okulärbedömningen som utfördes i fält bedömdes jordprofilerna bestå av sulfidhaltig 
sandig silt till -lerig silt. Från provpunkt C saknades fältdata och proverna var starkt påverkade 
av provtagning och omblandad och därför var den okulära bedömningen svår. Bristen på 
information medförde att analysfokus riktades på profil A och B. Resultatet från den okulära 
bedömningen sammanställs i tabell 4 nedan. Gemensamt för de olika provpunkterna var att det 
översta lagret hade en större kornstorleksfördelning som sedan minskar med djupet. Profil A 
hade en tillsynes större andel svart sulfidjord i förhållande till B och C. Samlingsproverna tagna 
i C beskrivs ej vidare i exjobbet i och med omblandning och dålig spårbarhet.  I tabell 5 nedan 
ses resultatet från bestämning av torrsubstans (TS), vattenkvot (W) och organisk halt genom 
glödgningsförlust (LOI) vid 550 oC. För profil A och B ses variationer mellan de olika djupen 
och fukthalten var lägst vid djupen 1 m. För samtliga provpunkter ligger TS omkring 70 % och 
var högst för proverna från provpunkt B. Glödgningsförlusten var aningen högre i profil A. 
Gemensamt för profil A och B var att TS minskar med djupet och glödgningsförlusten var 
relativt stabil i profilerna och högre närmare markytan.  
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Tabell 4 Okulär bedömning av sulfidjord från profil A, B och C vid provtagning i området Skurholmsfjärden, Luleå. 

Provpunkt Djup 
(m) 

Sammansättning Kommentar 

A 

1 
Sulfidhaltig sandig silt 

(su)saSi 
Tydlig torrskorpa, 

mycket järnutfällningar 

2 Sulfidhaltig silt, (su)Si 
Svartskiktad, 

svartmocka dominerar 

3 
Sulfidhaltig lerig silt, 

(su)leSi 

Svartbandad med grå 
leSi till ca 3, därefter 

grå 

B 

1 
Sulfidhaltig siltig sand, 

(su)siSa 
Ingen klar torrskorpa, 

lite järnutfällningar 

2 
Sulfidhaltig sandig silt 

(su)saSi 
Svartskiktad, ca 50% 

svartmocka 

3 
Sulfidhaltig lerig silt, 

(su)leSi 
Svartskiktad, övergår 
till grå lera >3 m djup 

C 2-3 
Sulfidhaltig lerig silt 

(su)leSi 

Mycket omblandad 
(artificiellt) ingen 
information från 

provtagning 

Tabell 5 Förändring av torrsubstans, vattenkvot och glödgningsförlust med djupet i profil A, B och C från provtagning vid Östra länken, 
Luleå. 

Profil 
A TS (%) W (%) 

LOI 
550°

C 

Profil 
B TS (%) W (%) 

LOI 
550°

C 

Profil 
C TS (%) W (%) LOI 

550oC 

Djup 
(m)    

Djup 
(m)    

Djup 
(m)    

1 72,7% 37,6% 2,3% 1 80,1% 24,9% 1,8% 1 Ej mätt Ej mätt Ej 
mätt 

2 60,1% 66,4% 2,2% 2 77,2% 29,5% 1,7% 2 Ej mätt Ej mätt Ej 
mätt 

3 70,1% 42,7% 2,2% 3 73,1% 36,8% 1,5% 3 69,8% 43,2% Ej 
mätt 

Medel 67,6% 48,9% 2,2% Medel 76,8% 30,4% 1,7% Medel 69,8% 43,2% - 
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3.2.2. Totalinnehåll av metaller 
Sammanställning av den sammansättningen för samtliga tre nivåer för provpunkt A och B presenteras i 
tabell 6 nedan.  

Tabell 6 Sammanställning av grundämneskoncentrationer för provpunkt A och B. Värden markerade med * indikerar halter över 
Naturvårdsverkets generella riktlinjer för känslig markanvändning, KM (Naturvårdsverket, 2009). Riktvärdet för KM presenteras inom 
parantes. 

 Provpunkt A Provpunkt B 

Grundämne Enhet 1 m 2 m 3 m 1 m 2 m 3 m 

As mg/kg TS 8,71 *12,1 (10) *11,2 (10) 5,44 6,41 6,12 
Ba mg/kg TS 93,9 64 62,5 25 51 45,2 
Be mg/kg TS 0,627 0,591 0,709 0,15 0,284 0,383 
Cd mg/kg TS 0,212 0,181 0,143 <0,1 <0,1 <0,1 
Co mg/kg TS 11,7 11 9,73 1,62 5,09 6,86 
Cr mg/kg TS 35,9 21,7 21,9 10,6 19 16,2 
Cu mg/kg TS 25,4 17 15 4,86 12,1 11,5 
Fe mg/kg TS 31900 29300 25500 10500 16800 16800 
Hg mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 
Mn mg/kg TS 499 750 556 73,8 208 305 
Ni mg/kg TS 22,4 19,5 16,1 4,21 9,16 11,2 
P mg/kg TS 875 869 910 714 783 915 
Pb mg/kg TS 7,59 6,87 6,87 2,54 5,16 6,84 
S mg/kg TS 10600 7420 6930 491 4060 4250 
Sr mg/kg TS 18,8 18,3 16,6 8,19 9,76 11,8 
V mg/kg TS 40,1 28,5 30,2 16,3 23,9 20,8 
Zn mg/kg TS 63,4 66,7 58,8 13 28,8 45,6 
 
Profilen i provpunkt B visar en typisk sulfidjordsprofil med en hög Fe/S kvot (>10) i den 
oxiderade zonen samt ökande metallkoncentrationer med ökande djup, som en trolig följd av 
att de ytligaste lagren utsatts för oxidation och därmed utsatts för en ökad kemisk vittring. För 
profilen i provpunkt A kan inte en liknande trend ses. För profilen i provpunkt A ses snarare 
en omvänd sulfidjordsprofil där grundämneskoncentrationerna sjunker med djupet. 
Anmärkningsvärt för profilen i A var den höga svavelkoncentrationen i det oxiderade skiktet 
och därmed låga Fe/S kvoten som kan jämföras med en typisk vattenmättad, reducerad 
sulfidjord (Mácsik, 2000). 

För provpunkt A var samtliga grundämneskoncentrationer högre, och i vissa fall flertalet gånger 
högre jämfört med profilen i B. Utöver As som tangerar KM-värdet i A var samtliga 
grundämnen i de båda profilerna under riktlinjerna för KM. Det är inte alla grundämnen som 
omfattas av Naturvårdsverkets generella riktvärden. Exempelvis finns inte riktvärden för svavel 
och järn. I förhållande till medianhalter från Sveriges Geologiska Undersökning, SGUs 
markgeokemiska kartering av finsediment (postglaciala- och glaciala leror) var 
koncentrationerna generellt sett lägre i profil B och något förhöjda i profil A. För profil B var 
samtliga grundämnen med god marginal under Naturvårdsverkets generella riktlinjer för KM 
samt medianhalter hos finsediment i SGUs markgeokemiska kartering på 1054 olika jordprover 
som lyfts ibland annat Lax och Sohlenius (2006).  
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Likt tidigare undersökningar (Lax & Sohlenius, 2006; Pousette & Åkerlund, 2006; Mácsik et 
al., 2016) är totalhalterna hos sulfidjord inte förhöjda för att vara ett geologiskt material. Enligt 
Lax & Sohlenius (2006) kan förhöjda grundämneskoncentrationer avspeglas från de naturliga, 
geologiska förhållandena som råder lokalt. 

3.2.3. Oxiderande tillgänglighetstest 
Det oxiderande tillgänglighetstestet utfördes vid Luleå tekniska universitet i miljölaboratoriet 
vid institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser. Material från den anaeroba zonen, 3 
m djup, från profil B användes för testet då denna bedömdes att inte ha blivit påverkad av 
tidigare oxidation. I tabell 7 nedan redovisas resultatet från det oxiderande tillgänglighetstestet 
som Otillgängligt jämfört med totalhalten av grundämnen som analyserats.  

Tabell 7 Resultat från oxiderande tillgänglighetsförsök presenterat som Otillgängligt och i förhållande till totalhalten för jord från 
Skurholmsfjärden, profil B, djup 3 m. 

Grundämne Otillgängligt 

(mg/kg TS) 
Totalinnehåll 
(mg/kg TS) 

O-tillgängligt 
av totalhalt (%) 

Ca 479 Ej analyserat - 
Fe 719 16800 4,3 % 
K 520 Ej analyserat - 

Mg 193 Ej analyserat - 
Na 3607 Ej analyserat - 
Si 248 Ej analyserat - 
Al 155 Ej analyserat - 
As 0,1 6,1 1,1 % 
Ba 14,6 45,2 32 % 
Cd 0,1 <0,1 - 
Co 1,4 6,86 21 % 
Cr 0,9 16,2 5,7 % 
Cu 11,2 11,5 98 % 
Hg <0,002 <1 - 
Mn 94,7 305 31 % 
Mo 1,4 Ej analyserat - 
Ni 2,9 11,2 26 % 
P 6,9 915 0,8 % 
Pb 0,1 6,84 2,1 % 
Sr 7,3 11,8 62 % 
V 4,8 20,8 23 % 
Zn 11,8 45,6 26 % 
S 1725 4250 41 % 

 
Resultatet från det oxiderande tillgänglighetstestet visade att vissa grundämnen har en högre 
benägenhet att mobiliseras än andra. Exempelvis hade nästan 98 % av all Cu i jorden 
mobiliserats vid det oxiderande tillgänglighetsförsöket. Andra grundämnen som påvisat hög 
lakbarhet var Sr på ca 62 % och Ba, Co, Mn, Ni, V, Zn och S med en utlakad mängd av 23-41 
% av totalinnehållet i jorden.  
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3.2.4. Neutraliseringspotential 
Neutraliseringspotentialen bestämdes utifrån modifierad SS-EN 15875:2011 på Luleå tekniska 
universitet. Resultaten sammanfattas i tabell 8 nedan.  

Tabell 8 Resultat från bestämning av neutraliseringspotential hos sulfidjord från Skurholmsfjärden, profil B, djup 3 m. 

Prov nr 1 2 3 
Antagen karbonathalt (vikt-%) 0-0,3 0,3-0,6 0,6-0,9 
pH vid start, t = 0  6,67 6,71 6,69 
Volym HCl tillsatt vid t = 0 (ml) 0,5 1,5 2,5 
pH vid t = 22 h före HCl tillsatts 4,46 2,61 2,05 
Volym HCl tillsatt vid t = 22 h (ml) 0,73 0,44 0 
pH vid t = 22 h efter syraaddition - 2,25 2,05 
pH vid t = 24 h efter vattenaddition - 2,43 2,1 
Neutraliseringspotential (kg CaCO3/ton TS 
sulfidjord) - -13,9 -17,8 
 
Resultatet visar att prov nr 1 hade en karbonathalt > 0,3 % då över 50 % av volymen HCl vid 
tiden t=0 krävdes vid t=22 för att sänka pH <2,5 och därför förkastades antagandet att 
karbonathalten var 0-0,3 %. Om pH vid t=22 understiger 2 skall även antagandet förkastas. För 
prov nr 3 låg pH 0,05 enheter över denna gräns och indikerar därför att karbonathalten 
troligen inte översteg 0,9 %. Prov nr 2 låg med marginal innanför de krav som beskrivs enligt 
standardutförande. De beräknade neutraliseringspotentialerna hos prov nr 2 och prov nr 3 var 
svagt negativa och en uppskattad karbonathalt mellan 0,3-0,9 vikt-%. Detta innebär att 
sulfidjorden från profil B, djup 3 m, inte har förmåga att neutralisera eventuell uppkommen 
syra.  

3.3. MRM-lakning 
Lakning enligt MRM-metodik utfördes på prover från samtliga provpunkter A, B och C 
dagligen med 24 h intervaller. Laksteg 1 utfördes dag 1 där L/S=0. Samtliga kemiska 
parametrar pH, Eh och Ec analyserades vid Luleå tekniska universitet under lakningen. I figur 
14 nedan sammanfattas resultatet från provpunkt A och B i diagramform med samtliga 
parametrar i förhållande till L/S kvot. Varje punkt motsvarar ett laksteg, där tiden mellan 
respektive laksteg var 24 h. 
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Figur 14 Uppmätta värden för pH, Eh och Ec från lakning enligt MRM-metodik för provpunkt A och provpunkt B. Provdjupet 3 m 
presenteras med svart cirkel, 2 m djup som grå cirkel och 1 m djup som cirkel med svart kantlinje. 

Provpunkt A 

Resultatet från lakningen visar att pH sjunker kraftigt redan vid andra lakningssteget. För 
provpunkt A minskade pH långsammare hos proverna jämfört med proverna från B. För 
jorden från 1 m djup var pH<4 efter 3 laksteg och för 2 m och 3 m uppmättes pH<4 efter 6-7 
laksteg. För A kunde även en skillnad mellan de olika provtagningsdjupen noteras, där pH 
generellt var högre med ökande provtagningsdjup genom lakserierna. pH för djupen 1 m, 2 m 
och 3 m stabiliserades vid 2,9, 3,3 respektive 3,5. Eh var negativt proportionerlig mot pH och 
förändras kraftigt fram till ca 300-400 mV. Detta samband stämmer väl överens med andra 
undersökningar (Pousette, 2010; Sjödin, 2010). Korrelationen mellan pH och Eh var hög, för 
samtliga mätningar var förklaringsgraden 97 %.  

Den elektriska ledningsförmågan ökade kraftigt redan från det första aeroba laksteget. Ec ökade 
i början när pH minskade för att långsamt avta mot slutet av lakförsöket. Det var en stor 
differens mellan de olika provtagningsdjupen där EcMax > 1100 µS/cm i provet närmast 
marknivån och 239 µS/cm vid djupet 3 m.  

Provpunkt B 

Jordprofil B visar samma trend som för A, pH-sänkningen var kraftig redan vid första aeroba 
laksteget. pH sjunker snabbare för proverna från provpunkt B och spridningen för pH och Eh 
var lägre mellan de olika provtagningsdjupen. Förändringarna för pH och Eh var kraftigast till 
dess att Eh nådde ca 300-400mV. Ett pH<4 uppmättes efter 3 laksteg för proverna från 1 m 
djup och för proverna från 2- och 3 m djup tog det motsvarande 5 laksteg för vardera djup.   

För jordprofilen i provpunkt B var trenden omvänd för den elektriska ledningsförmågan, där 
Ec var lägst för provet från djupet 1 m. Ec för provet från 3 m djup var högre i provpunkt B 
jämfört med provpunkt A. Variationerna för Ec mellan de olika djupen var noterbart lägre för 
profilen i B jämfört med profil A. EcMax för de olika djupen i B varierade mellan 372-538 
µS/cm. 
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Resultaten visar att de två proverna från 3 m var jämförbara med varandra och att profilen i 
provpunkt A vid 1 m djup var mer oxiderad än profilen i B.  

3.4. Bedömning av sulfidjord från Skurholmsfjärden enligt dagens system 
Enligt dagens bedömningssystem beaktas glödgningsförlust, svavel-koncentration, Fe/S-kvot, 
okulär bedömning och lakning enligt MRM-metodik. Samtliga parametrar presenteras i tabell 
9 nedan och värderas enligt bedömningssystemet presenterat i metodbeskrivningen i avsnitt 
3.4. I figur 15 redovisas bedömningen av proverna i A och B i ett bedömningsdiagram där 
siffran indikerar provtagningsdjup. De kursiva och understrukna analyspunkterna visar 
försurningspotentialen/ S-koncentration efter den övre x-axeln och övriga analyspunkter visas i 
förhållande till antalet laksteg till pH<4 och försurningseffekt. 

Tabell 9 Resultat från klassificering enligt dagens bedömningssystem för sulfidjord. 

Provpunkt A B 
Djup (m) 1 2 3 1 2 3 

Okulär klassning (su)saSi (su)Si (su)leSi (su)siSa (su)Si (su)leSi 
Vattenkvot (%) 37,61 66,4 42,69 24,93 29,49 36,76 
Glödgningsförlust (%) 2,28 2,2 2,15 1,75 1,67 1,52 
S (mg/kg TS) 10 600 7420 6930 491 4060 4250 
Fe/S 3,01 3,95 3,68 21,38 4,14 3,95 
pH steg 0 5,76 7,58 7,47 7,17 7,59 7,5 
pH min vid lakning 2,93 3,42 3,51 3,31 3,15 3,26 
Laksteg till pH<4 2 5 6 2 4 4 

Hydraulisk 
konduktivitet (m/s) > 10E-7 > 10E-7 

10E-8 
- 10E-
7 > 10E-7 > 10E-7 

10E-8 
- 10E-
7 

Redox steg 1 222 -53 -38 10 -57 -46 
pH steg 1 5,76 7,58 7,47 7,17 7,9 7,5 
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Figur 15 Bedömningsdiagram för försurningshastighet, försurningseffekt och försurningspotential för prover från provpunkt A och B från 
Skurholmsfjärden. De understrukna och kursiva punkterna visar försurningspotentialen efter den övre x-axeln och övriga analyspunkter visas i 
förhållande till försurningshastighet och försurningseffekt (Pousette 2010).  

Provpunkt A 

A1- 1 m djup – Svavelhalten var 10 600 mg/kg TS och försurningspotentialen bedömdes 
därav som mycket hög. Fe/S-kvoten var 3 och tyder på hög försurningseffekt. Det lägsta pH 
värdet vid lakningen var 2,9 och innebär att försurningseffekten var mycket hög i jorden. pH 
<4 uppmättes efter två laksteg, se även bilaga 4, och jorden bedömdes därför ha en mycket 
snabb försurningshastighet. I figur 15 ligger samtliga analyspunkter inom det röda området och 
jorden blir därför klassad som starkt försurande. Den okulära bedömningen visade att jorden 
var en sulfidhaltig sandig silt och permeabiliteten uppskattas till >10-7 m/s och innebar att 
försurningshastigheten bedömdes som hög, även för en ostörd jord utan sprickor. Jordens 
glödgningsförlust var för låg då den understiger 5 % för att ha en buffrande effekt och påverka 
försurningshastigheten.  

A2- 2 m djup – Svavelhalten var 7 420 mg/kg TS och försurningspotentialen bedömdes som 
hög. Fe/S-kvoten var 3,9 och indikerar på en hög försurningseffekt, kvoter > 3 skall beaktas 
med försiktighet i det nya bedömningssystemet i Pousette (2010). Lägsta pH var 3,4 och 
försurningseffekten bedömdes därav som hög. pH <4 uppnåddes efter 5 laksteg och jorden 
bedömdes ha hög försurningshastighet. I figur 15 ligger analyspunkterna inom det orangea 
området och innebär att jorden klassas som starkt försurande.  Permeabiliteten uppskattades till 
>10-7 från den okulära granskningen och innebar att jorden i ostört tillstånd hade haft en hög 
försurningshastighet. 

A3- 3 m djup – Svavelkoncentrationen var 6 930 mg/kg TS och försurningspotentialen 
bedömdes till hög. Fe/S-kvoten var 3,7 och indikerade därav en hög försurningseffekt. pH min 
var 3,5 och antalet laksteg till pH <4 var 6 och jorden bedömdes därför ha hög 
försurningseffekt och hög försurningshastighet. I figur 15 ligger analyspunkterna inom det 
orangea området och jorden klassas därför som starkt försurande. Den uppskattade hydrauliska 
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konduktiviteten var 10-8-10-7 m/s och skulle innebära att försurningshastigheten in situ skulle 
vara måttligt hög. 

Provpunkt B 

B1- 1 m djup – Svavelkoncentrationen var lägst för denna jord, 491 mg/ kg TS och 
försurningspotentialen bedömdes som låg. Fe/S-kvoten var 21,4 och kunde ej användas för 
bedömning av försurningseffekt. pH min var 3,3 och försurningseffekten bedömdes som hög. 
Antalet laksteg till pH <4 var 2 och jordens försurningshastighet bedömdes som mycket hög. I 
bedömningsdiagrammet ligger analyspunkterna spridda mellan gröna och röda området och 
klassningen blev att jorden var starkt försurande. 

B2- 2 m djup – Svavelkoncentrationen för denna jord var 4 060 mg/kg TS och jorden 
bedömdes ha medelhög försurningspotential. Fe/S kvoten indikerar en hög försurningseffekt 
men skall beaktas med försiktighet vid bedömning. Lägsta pH var 3,15 och antalet laksteg till 
pH<4 var 4 och jorden bedömdes därför ha en hög försurningseffekt och hög 
försurningshastighet. Från bedömningsdiagrammet bedöms jorden som starkt försurande. 
Utifrån den uppskattade permeabiliteten var försurningshastigheten hög för jorden i ostört 
tillstånd. 

B3- 3 m djup – Svavelhalten från denna jord var 4 250 mg/ kg TS och bedömdes medföra en 
medelhög försurningspotential. Fe/S-kvoten var strax under 4 och kan ses som en indikation 
att försurningseffekten kan bedömas som hög. Det lägsta uppmätta pH var 3,3 och jorden 
bedömdes därför ha hög försurningseffekt. Efter 4 laksteg understeg pH 4 och 
försurningshastigheten bedömdes som hög. Samtliga analyspunkter i bedömningsdiagrammet 
var även för denna jord området för att klassas som en starkt försurande jord.  

3.5. Kontrollmetod av försurningsnivå och oxidationshastighet hos upplagd 
sulfidjord 

Lakegenskaper och observationer 

Totalt har 12 provkroppar använts under försöket för att utföra 87 stycken prover till lakning. 
Lakningsförfarandet pågick under 10 dygn för samtliga serier, enligt metodbeskrivning i kapitel 
2.5.  

Första dagen var samtliga provkroppar fortfarande naturfuktiga. Detta medförde att mängden 
avjoniserat vatten som tillsattes genom sprayflaska på vissa provkroppar reducerades från 15 till 
5 ml per provkropp för att förhindra att en stor andel finmaterial skulle sköljas undan. För 
proverna från 1 m och 2 m kunde även sprickor noteras från start, främst i proverna från 1 m 
djup. Efter 24 h hade en tydlig ytlig oxidation skett på provkropparna från djup 2- och 3 m 
som från start var svarta. Oxidationsfronten uppmättes till 1-2 mm för samtliga provkroppar, 
där synligaste oxidationen skett för de provkroppar som ej bevattnades. Efter 48 h syntes ingen 
tydlig oxidationsfront vid ytan av provkropparna utan kropparna hade övergått till en grå nyans 
med mindre svartfläckiga inslag. Efter 72 h hade samtliga serier bytt färg till gråaktig och ytliga 
sprickor återfanns i provkropparna från 3 m. Efter 72-96 h hade provkropparna ”härdat” för de 
provkroppar som ej bevattnades. Den första oxidationen kunde noteras i lakvätskan (se figur 
17), som från start var svartfärgad och därefter stegvis övergick till ljust grå-gråbrun under de 
första 4 dygnen. För proverna från 1 m djup noterades inga kraftiga synliga förändringar med 
tiden. Efter 4 dygn noterades ingen nämnvärd förändring gällande provkropparna eller 
lakvätskans utseende. 
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Vattenkemiska parametrar 
Metaller 

För serie 0 och serie 1, som ej bevattnades respektive bevattnas dagligen filtrerades lakvätskan 
genom ett 0,45 µm filter dag 1 och dag 10 och sändes för metallanalys hos ALS Scandinavia. 
För metallanalysen dag 1 utfördes en analys per djup, då samtliga serierna ansågs vara 
jämförbara replikat av varandra. För att kompensera den torkning som skett under 10 dygn togs 
nya TS på de provkroppar som lakats och grundämneskoncentrationerna erhållna från labb 
beräknades om till samma L/S förhållande som dag 1. I Bilaga 4 redovisas koncentrationerna i 
lakvätskan och figur 17 hur stor andel som lakat ut i förhållande till totalhalten i proverna 
(kg/kgtotal).     

 
Figur 17 Förhållande mellan totalhalt och utlakade mängder dag 1 och dag 10 för serie 1 och serie 0 Observera varierande 
skala på y-axeln. 

pH, Eh och Ec 
Sammanställt resultat från samtliga mätningar av pH, Eh och Ec vid Luleå tekniska universitet 
presenteras i diagramform i figur 18 och 19 nedan, även i bilaga 2. Där serie 0 ej bevattnats, 
serie 1 bevattnades dagligen, serie 2 bevattnades varannan dag och serie 3 bevattnades 2 gånger 
under 10 dygn. 

Figur 16 Bild till vänster visar lakvätskans utseende första dagen för serie 0, bilden till höger visar 
lakvätskans utseende efter 48 h, flaskorna är placerade i ordningen vänster till höger – 3 m, 2 m, 1 m. 
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Figur 18 Uppmätta värden för pH, Eh och Ec vid lakning enligt egenutvecklad kontrollmetod av försurningsnivå. Punkterna visar samtliga 
analyser från serie 0 - serie 3 för de tre olika zonerna vid 1 m, 2 m och 3 m djup. 

 

Figur 19 Förhållande mellan redoxpotentialen och pH mellan de olika zonerna i försöket där anaerob zon markeras med 
svart cirkel, övergångszon med grå cirkel och oxiderad zon med vit cirkel. 
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Oxiderad zon – 1 m djup 

Metaller 

Resultatet från grundämnesanalysen visade överlag en högre utlakning från den oxiderade 
zonen i förhållande till de övriga två zonerna sett till totalhalten (figur 17) i jorden vilket torde 
relatera till att flertalet av grundämnen har en högre löslighet vid lägre pH (Naturvårdsverket, 
2006). Det observerades även att koncentrationerna för vissa ämnen var högst under dag 1 när 
”ursprungsjorden” lakades jämfört med dag 10. Grundämnen som visade detta mönster var Si, 
Al, As, Cr, Cu, Mo, P, Pb och V. 

För serie 0 som ej bevattnades var koncentrationerna av löst Fe, Al och Mn högre dag 10 
jämfört med serie 1 som bevattnades. Störst effekt ses för Mn där koncentrationsskillnaden var 
85,5 µg/l för serie 0 respektive serie 2,3 µg/l dag 10 jämfört med 25,6 µg/l dag 1. 
Grundämnen med en hög grad av adsorption till Mn-oxid, såsom Ca+, Co2+ och Cu2+ 
(Naturvårdsverket, 2006) var högre i lakvätskan från serie 0 dag 10. 

För den oxiderade zonen ökade koncentrationerna av Ba, Co, Ni, Sr, Zn och S i lakvätskan 
efter 10 dygn jämfört med dag 1 för de prover som ej bevattnades.  

pH, Eh och Ec  

Proverna från den oxiderade zonen hade ett initialt pH vid 6,5 första dagen jorden lakades. pH 
var lägre hos proverna från oxiderade zonen än övriga zoner. pH var stabilt första dygnen och 
sjönk därefter till ~ 5,4 efter provkropparna fått stå i 3 dygn. För resterande del av försöket var 
pH relativt stabilt utan tendenser att öka eller minska fram till dag 10. Resultatet kan ej påvisa 
att vätning har haft någon inverkan på pH. Redoxpotentialen var >0 mV från start och betyder 
att jorden var påverkad av syre. Redoxpotentialen var högre hos den oxiderade zonen jämte 
övriga zoner under hela försöket.  Under de första 3 dygnen ökade Eh kraftigt för att efter ca 3 
dygn stabilisera vid ca 298 mV och sedan långsamt öka med 6,2 mV/ dygn i medeltal 
resterande del av försöket. Förhållandet mellan pH och Eh gav med linjär regression ett 
samband med förklaringsgraden, R2= 0,80. Redoxpotentialen var för samtliga serie negativt 
proportionerlig mot pH-värdet. Att väta provkropparna enligt den metod som användes för 
serie 0- serie 3 har inte visat ha en signifikant effekt på redoxpotentialen. Den elektriska 
ledningsförmågan, Ec, var generellt låg genom hela profil B jämfört med profil A och C, och 
lägst för proverna från den oxiderade zonen. En trend hos samtliga serier var att Ec var hög vid 
första lakningen för att tillfälligt sjunka och därefter öka när pH sjunker efter ca 3 dygn. Ec var 
generellt högre i proverna från serie 1 jämfört med serie 0, även om halterna och differensen 
mellan dessa var små. För serie 2 (bevattnad) och serie 3 (bevattnad) gör spridningen av data 
tillsammans med ett begränsat antal analyser det svårt att urskilja eventuell effekt av vätning på 
dessa, se även bilaga 2. 

Övergångszon – 2 m djup 

Metaller 

För övergångszonen var utlakningen i förhållande till totalhalten överlag högre än den anaeroba 
zonen och lägre än den oxiderade zonen. Koncentrationerna av löst Fe, Al-och Mn var högst 
dag 1 och jämfört med dag 10. Även för Ca, Cu, As, Cd, Pb, Ba, Cr och V var 
koncentrationerna lägre dag 10. 



28 
 

Övergångszonens resultat var omvänt gällande bevattningens påverkan hos vissa grundämnen. 
Koncentrationerna av löst Fe och Al var vid dag 10 högre för provkropparna i serie 1 som 
bevattnades jämfört med serie 0 som inte bevattnades och ingen nämnvärd skillnad kan ses för 
Mn. För Ca, Co och Cu som adsorberas till Mn-oxider, bilaga 4, var skillnaderna mellan serie 
0 och serie 1 ringa. För Ba, Cr och V som istället tenderar att adsorberas till Fe- och Al oxider 
(bilaga 4) ökar koncentrationerna i de lakvatten där andelen löst Fe och Al ökar.  

pH, Eh och Ec 

Det initiala pH-värdet var högt, 7,3 - 7,4 för proverna från övergångszonen samt högre genom 
hela försöket jämte erhållna resultat från den oxiderade zonen. Från analyserna ses att pH 
stabiliserade vid ~5,8 dag 4 utan nämnvärd ökning eller minskning fram till dag 10. Efter 10 
dygn hade pH sjunkit med 1,58 enheter i genomsnitt. Resultatet för pH från de olika serierna 
hade en låg spridning och eventuell inverkan från vätningens kunde ej urskiljas. 
Redoxpotentialen var låg, <0 mV första två lakningstillfällena (0-24h) och ökade därefter 
kraftigt för att stabiliseras vid 286 mV dag 4. Från dag 4 ökade redoxpotentialen i medeltal 5,2 
mV/ dygn till dag 10 för de prover som lakades. Korrelationen mellan pH och Eh i 
övergångszonen var hög med förklaringsgraden, R2= 0,97 med linjär regression. Den elektriska 
ledningsförmågan var generellt högre i proverna från övergångszonen i jämförelse med värdena 
från den oxiderade zonen och lägre än värdena från den anaeroba zonen. Spridningen av 
mätvärden var liten och Ec ökade efter 3 dygn då pH sjunkit likt övriga resultatet från zoner. 

Anaerob zon – 3m djup 

Metaller 

Proverna från den anaeroba zonen visade lägst utlakning av de olika metallerna i förhållande till 
totalhalten i jorden. Likt de två övre zonerna var koncentrationerna av löst Fe, Al och Mn 
högst dag 1 jämfört med dag 10. För samtliga analyserade metaller utom Sr-serie 1 var 
koncentrationerna lägre dag 10 jämfört med dag 1. Metaller med hög adsorptionspotential till 
Fe-, Al- och Mn oxider var proportionerliga mot förändringen av löst Fe-, Al- och Mn. 
Korrelationen mellan Fe och Al till V och Cr var hög, vilket kan ses i figur 20. 

 

Figur 20 Korrelation mellan koncentrationen Fe- V & Cr samt Al- V & Cr i lakvattnet från samtliga lakningar för anaerob-, 
övergångs- och oxiderad zon, serie 0 och serie 1, dag 1. Antalet analyser, n=9. 

Svavelkoncentrationen ökade kraftigast för den anaeroba zonen jämfört med övriga zoner från 
dag 1 till dag 10.  
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Effekten av bevattning, förändringarna mellan serie 0 som ej bevattnades mot serie 1 som 
bevattnades dagligen, indikerade likt övergångszonen att koncentrationerna av Fe, Al och Mn 
minskar för serie 0 som ej bevattnas jämfört med serie 1 som bevattnades. Koncentrationerna 
av Ca, As, Ba, Co, Cr, Cu, Mo, P, Pb, Sr, V, Zn och S var samtliga högre från serie 1 som 
bevattnades dagligen jämfört med serie 0. Den totala utlakningen var dock låg för samtliga 
analyser och mobiliseringen av metaller från den anaeroba zonen dag 10 var ≤ 0,6 % av 
totalhalten, för de metaller totalhaltsanalys utförts (tabell 6).   

pH, Eh och Ec 

Det initiala pH-värdet var högst för proverna från den anaeroba zonen och varierade mellan 
7,37 - 7,61 de första två lakningstillfällena, vid tiden 0 och 24h. Likt tidigare resultat minskade 
även pH under de tre första dygnen och stabiliseras därefter vid pH vid ~ 6,1 dag 4 utan 
noterbar ökning eller minskning till dag 10. Efter 10 dygn hade pH sjunkit i genomsnitt 1,44 
enheter. Tidigare studier där oxidationshastigheten studerats hos anaerob sulfidjord med initiala 
pH 6,4 och 8,2 tog det 29- respektive 44 dygn innan pH sjunkit under 5,5 när syrediffusionen 
till jorden inte var begränsade (Ward, 2004). För den anaeroba zonen kunde det ej påvisas att 
vätningen för de olika serierna haft någon signifikant inverkan på pH-förändringen. 
Redoxpotentialen var lägst från den anaeroba zonen med uppmätta värden < -60 mV. Från 
dag 4 hade Eh stabiliserats vid 284 mV och ökades därefter långsamt med 4,7 mV/ dygn i 
medeltal till dag 10. Proverna från den anaeroba zonen hade likt övergångszonen en hög 
förklaringsgrad mellan pH-Eh genom hela försöket och beräknades med linjär regression fram 
till R2=0,93. Ec var högst hos proverna som lakats från den anaeroba zonen och visade även 
högst spridning, mellan 45- 116 µS/cm i jämförelse med de övriga 2 zonerna. Ec visade även 
en trend att öka efter 3 dygn då pH sjunkit och redoxpotentialen ökat.  

3.5.1. Vattenkemisk kvalité i lakvattnet 
Jorden från provpunkt B klassas enligt dagens bedömningssystem som en sulfidjord med hög 
försurningseffekt och medelhög försurningspotential utan påvisbar buffrande kapacitet från 
organiskt material. Med lakning enligt MRM-metoden uppmärksammades att pH kan sjunka 
ned till ~3 för samtliga zoner i profil B av den syra som kan bildas när sulfidjorden utsätts för 
syre. Den maximala försurningseffekten, pH-min, som bestämts från MRM-lakningen uppnås 
inte för någon av zonerna. För den anaeroba zonen, figur 21 nedan uppmättes 
försurningseffekten till pHmin=3,27, Ehmax=423mV och Ecmax=396 µS/cm i lakvätskan för ett 
likvärdigt jordprov från djupet 3 m i profil B med lakning enligt MRM-metodik. 
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Figur 21 Utveckling av pH, Eh och Ec under 10 dygn när provkropparna utsätts för atmosfärens syre och oxideras. Prov från den anaeroba 
zonen och serie 1 (grå färg) och serie 0 (svart färg) visas i diagrammet. Serie 1 bevattnades dagligen och serie 0 bevattnades inte under 240 h. 

Såväl pH, Ec och grundämneskoncentrationerna varierade mellan de olika zonerna och mellan 
dag 1 till dag 10. Samtliga analyser för enskilda lakningstillfällen kan ses i bilaga 2 och 3. I tabell 
10 jämförs medelhalterna från samtliga analyser från försöket, dag 1 till dag 10 med gångbara 
riktvärden för de parametrar som analyserats.  

Tabell 10 Uppmätta värden hos parametrar med tillhörande gränsvärden. Tyska riktlinjer för utlakning från byggavfall, svenska gränsvärden 
som används som riktlinjer för ledningsnät och reningsprocesser, Riktvärdesgruppens förslag till gränsvärden för dagvattenutsläpp och Göteborgs 
stads miljöförvaltnings riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten (Kemikalieinspektionen, 2012;Svenskt Vatten 
AB, 2009; Riktvärdesgruppen, 2009; Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, 2013). 

Parameter 

Uppmätt 
vid försök 

(medelvärde 
10 dygn) 

Tyska riktlinjer 
Utlakning 
byggavfall* 

Gränsvärde 
ledningsnät och 
reningsprocesser 

Riktvärdesgruppen- 
Dagvattenutsläpp 

Verksamhetsutövare 

Utsläpp till 
recipient 

och 
dagvatten**  

pH 6,14 ≥ 7 ≤12,5 ≥ 6,5 ≤10 - ≥ 6 ≤ 9 

Ec (uS/cm) 56,4 1500-3000 500 -  

S (mg/l) 3,38 150-600 (Sulfat) 400 -  

As (ug/l) 5,19 10-50 - - 15 

Pb (ug/l) 2,12 40-100 50 15 14 

Cd (ug/l) 0,04 2-5 - 0,5 0,4 

Cr (ug/l) 3,13 30 – 100 50 25 15 

Cu (ug/l) 8,4 50 – 200 200 40 10 

Ni (ug/l) 2,31 50 – 200 50 30 40 

Hg (ug/l) 0,01 0,2 – 2 - 0,1 0,05 

Zn (ug/l) 8,24 100 – 400 200 150 30 
* De olika riktvärdena varierar beroende av vilken typ av byggavfall som avses (Kemikalieinspektionen, 2012). 
** Göteborgs stads miljöförvaltnings riktlinjer för utsläpp till recipient. 

Från tabell 10 ses att samtliga riktvärden för pH är över 6. Från försöket var medelvärdet för 
pH < 6 för den oxiderade zonen. För övergångszonen och för den anaeroba zonen var 
medelvärdet av pH 6,2 respektive 6,5. Svavelkoncentrationen från försöket var låg i förhållande 
till riktvärdena i tabell 10. För Cu överstiger 2 st analyser gränsvärdena från Göteborgs stads 
miljöförvaltnings riktlinjer dag 1. För As överstiger 2 st analyser från dag 1 de tyska riktlinjerna 
för typ RC-1-avfall. Ingen av ovannämnda analyserade parametrar övergår Naturvårdsverkets 
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gränsvärden för utlakning för inert avfall vid L/S 0,1 (NFS 2004:10). Samtliga analyserade 
lakvatten ses i bilaga 3.  

3.6. Vattenmättnadsförsök  
Resultatet från vattenmättnadsförsöket, utfört under 20151117-20160127 presenteras i figur 22 
nedan. 

 

Figur 22 Förändring av pH, Eh och Ec efter att anaerob sulfidjord luftats och oxiderats i 18 dygn, varefter den vattenmättats 
under 52 dygn aerob-, oxiderad sulfidjord återförs i vattenmättade förhållanden i 52 dygn. 

Efter 18 dygn i kontakt med luft hade det svarta anaeroba provet med pH>7 oxiderat till en 
grå aerob sulfidjord med pH, Eh och Ec omkring 6, 300 mV respektive ~80 µS/cm.  

Sex dygn efter att provet vattenmättats var Eh fortfarande högt, nära 300 mV. Dess pH hade 
ökat till 6,2. Eh fortsatte att sjunka under försökets gång och hade efter 52 dygn i 
vattenmättade förhållanden sjunkit till <0 mV. pH-värdet fortsatte att stiga och efter 52 dygn i 
vattenmättade förhållanden var pH 6,8. Efter 20 dygn under vattenmättade förhållanden hade 
svart FeS bildats på ytan av den vattenmättade jorden och det från början aeroba tillståndet 
hade övergått till anaerobt, reducerat tillstånd. I samband med att locket skruvades av för 
lakning efter 20 dygn under vattenmättnad kändes en kraftig lukt av H2S vilket bekräftar att 
svavelreduktion påbörjats. Foto över hur färgen förändrades ses i figur 23 där ett svart 
sulfidlager bildats på jordytan.  

 

Figur 23 Foto till vänster visar jordens färg efter 7 dygn i vattenmättat tillstånd och foto till höger ses svart utfällning av FeS 
på jordens yta efter 37 dygn under vattenmättade förhållanden. 

Den elektriska ledningsförmågan, Ec återgick inte till de uppmätta värden som ursprungsjorden 
hade i anaerobt tillstånd, ca 50 µS/cm utan visade snarare en tendens att fortsätta öka trots att 
anaeroba förhållanden utvecklades.  
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4. Diskussion 

4.1. Karakterisering av sulfidjord- Skurholmsfjärden 
De undersökta jordproverna från Skurholmsfjärden i centrala Luleå uppvisar en kemisk 
sammansättning som kan anses vara typisk för sulfidjord efter norrlandskusten (Sohlenius et al., 
2015). Dock var vattenkvoterna (ca 30-45%) relativt låga för att vara siltiga jordar. Resultatet 
för vattenkvoten kan ha påverkats av att proverna förvarats i provhylsorna drygt en vecka innan 
analys. Enligt tidigare studier (Lax & Sohlenius, 2006; Pousette & Åkerlund, 2006; Mácsik et 
al., 2016; Wennerberg; 2005) har sulfidhaltiga sediment inte högre halter av tungmetaller än 
andra jämförbara finhaltiga sediment, vilket överensstämmer med erhållna resultat i denna 
studie. Jordarnas ämnessammansättning var noterbart högre i provpunkt A jämfört med 
provpunkt B avseende samtliga analyserade grundämnen. Halterna var dock ≤KM, 
Naturvårdsverkets generella riktlinjer för känslig markanvändning. Att 
grundämneskoncentrationerna generellt var högre vid djupet 1 m för provpunkt A kan vara att 
provet kan ha tagits från ett område mellan en surare oxiderad zon och övergångszon som 
ackumulerat metaller i och med ett högre pH i den lägre zonen. För provpunkt A översteg 
halten As KM vid djupet 2 m och 3 m.   

I figur 24 nedan sammanställs medelvärdet (mg/kg TS) av 22 stycken totalhaltanalyser från fyra 
olika lokaler i Umeå- och Luleå området i förhållande till riktlinjerna för KM. Sex stycken av 
dessa analyser är utförda inom detta examensarbete vid Skurholmsfjärden, Luleå (observera 
logaritmisk skala). 

 

Figur 24 Medelvärdet från 22 stycken totalhaltanalyser från fyra olika lokaler av sulfidjord i förhållande till Naturvårdsverkets generella 
riktlinjer för KM, observera att skalan är logaritmisk, efter Mácsik et al., 2016. 
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För jorden i provpunkt B bestämdes neutraliseringspotentialen enligt SS-EN 15875: 2011 
genom att syra- och bastitrera en lösning mellan givna pH. Neutraliseringspotentialen i 
förhållande till en sulfidjordsförsurningspotential avgör hur mycket och snabbt pH kommer att 
sjunka när de utsätts för oxiderande förhållanden (Pousette, 2010). Material från den anaeroba 
zonen valdes till försöket då materialet i denna nivå ej påverkats av oxidation och därigenom 
kemisk vittring och samtliga neutraliserande primära mineral torde vara bevarade. Den utvalda 
jorden antogs ha låga halter karbonatmineral utifrån jordens geologiska lokalisering, hade en låg 
organisk halt samt inga synliga snäckskal. Därav testades de tre lägsta stegen i 
utförandebeskrivningen. De tre valda stegen motsvarade 0-0,3-, 0,3-0,6- och 0,6-0,9 vikt% 
karbonater och användes för att omvänt uppskatta karbonathalten direkt under försöket. Från 
testresultatet konstaterades att karbonathalten ej översteg 0,9 vikt% och 
neutraliseringspotentialen var svagt negativ. Enligt Wennerberg (2005) kan viss sulfatbildning 
påbörjas vid tillsatsen av syra och medföra att en större mängd bas krävs för att baktitrera pH. 
Försurning från sulfidoxidation kan därför ha påverkat resultatet. 

Glödgningsförlusten för provpunkt A och B var låg för att vara sulfidjord baserat på jämförbara 
data, se bilaga 1. Halterna varierade mellan 1,5- 2,3 % och uppgår inte till >5 % som då kan 
påvisa en buffrande kapacitet på uppkommen syra.  

Totalhalten av svavel varierade för de sex prover som analyserats. Profilen i provpunkt B visade 
en mer karakteristisk sulfidjordsprofil där svavelhalten var högre i den vattenmättade zonen, 
med en koncentration av 0,43 % av TS jämfört med jorden närmast markytan med 
koncentrationen 0,05 %. Detta mönster kan vara en effekt av att jordens sulfider oxiderats och 
löst svavel lakat ut från jorden. Förvånande var att profil A visade ett omvänt mönster där 
ytligaste provet hade en svavelhalt på 1,06 % jämfört med det djupaste provet där 
koncentrationen var 0,69 %. Det är svårt att fastställa varför det var en sådan kraftig variation 
mellan provpunkterna då avståndet enbart var 30 m. En hypotes till vad som kan ha influerat 
på de kraftiga variationerna i området är årstidsvariationer (sedimentationsmiljö, syresättning, 
strömningshastighet etc) under de 100- 1000 tals år sedimenten avsattes (Larsson et al., 2007).  

Tillgänglighetstester används för att bestämma hur stor andel av ett materials innehåll som kan 
bli tillgängligt för närområdet under geologisk tid (Gustafsson, M et al., 2003). Detta innebär 
den maximala mängden, av exempelvis metaller som kan lakas ut till närmiljön under tusentals 
år då alkalinitet, koncentrationsskillnader eller kornstorlek inte begränsas (Wadstein et al, 
2002). Tillgänglighetstest finns i olika utföranden och oxiderande tillgänglighetstest är ett av 
dem. Eftersom sulfidjord kan oxideras är oxiderande tillgänglighetstest en bra ansats för att 
uppskatta utlakning. Principen densamma som för det vanliga tillgänglighetstestet ENVIR 003 
men att utförandet sker under oxiderande förhållanden genom kontinuerlig tillsatts av 
väteperoxid, H2O2. För det oxiderande tillgänglighetstestet användes sulfidjord från profil B 
och djupet 3 m. 

Då examensarbetet fokuserade på vilka förändringar som sker då sulfidjord utsätts för syre och 
oxiderar valdes prov från 3 m som ännu inte påverkats av oxidation. Resultatet från det 
oxiderande tillgänglighetsförsöket visar vilka grundämnen som kan förväntas mobiliseras när 
sulfidjord oxideras och efter en tid sänker pH till 4 i porvattnet. För Al var utlakningen hög 
154,8 mg/kg TS jämfört med 1,6–9,4 mg/kg TS från lakvätskan i kapitel 3.5, dock kunde inte 
mobiliseringsgraden bestämmas då totalhalten inte analyserats. Grundämnen som påvisar en hög 
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mobiliseringsgrad var Cu, Sr, Ba, Co, Mn, Ni, V, Zn och S. Värt att notera är att pH kan 
sjunka till <4 vid sulfidoxidation och kan påverka resultatet, vilket inte täcks i detta försök.  

Totalhalterna av grundämnen och sammansättning kan variera kraftigt lokalt och med 
provtagningsdjup vilket innebär att få prover ger dåliga beslutsunderlag. Slutsatserna är att 
sulfidjord inte innehåller högre halter av tungmetaller än andra jämförbara finkorniga sediment 
och att analyserade jordar inte klassas som förorenade enligt naturvårdsverkens riktvärden. 
Däremot förekommer en risk att en stor andel kan frigöras vid oxidation och spridas till en 
recipient. När sulfid utsätts för oxiderande förhållanden och lågt pH mobiliseras Al, Cu, Sr, Ba, 
Co, Mn, Ni, V, Zn och S lakas ut. 

4.2. Klassificering av sulfidjord enligt dagens bedömningssystem 
Samtliga undersökta prover visar att jordarna från provpunkt A och B var sulfidjord som klassas 
som ”starkt försurande” till ”mycket starkt försurande” enligt metodiken som beskrivs i 
Pousette (2010). Svavelhalterna var högre i provpunkt A och störst skillnad noterades för 
proverna i nivå 1 m jämfört med proverna från 1 m i B. pH sjönk för samtliga prover snabbt 
till <4 vid lakning enligt MRM-metodik. 

Eh >0 mV visade att samtliga prover från 1 m djup var aerobt påverkade innan lakning, dock 
hade sulfatbildningen kommit längre i provpunkt A som hade ett initialt lägre pH. Samtliga 
prover från 2 och 3 m djup bedömdes som anaeroba, Eh <0 mV från start.  

Den elektriska konduktiviteten tenderar att öka vid första aeroba laksteget för att allt eftersom 
minska. Detta kan möjligen återspegla en ursköljning av vittringsprodukter. Ec var noterbart 
högst i provpunkt A, nivå 1 m och kan återspegla de högre grundämneskoncentrationerna i A, 
jämfört med totalhalterna i B.  

Provpunkt B, som använts till vidare försök i laboratoriestudien bedöms som en 
sulfidjordsprofil med en oxiderad zon närmast markytan och en reducerad zon med högt pH 
vid djupet 3 m och en trolig övergångszon vid djupet 2 m. Jorden i profil B hade ingen 
neutraliserande förmåga att buffra eventuell uppkommen syra. Enligt bedömningssystemet i 
Pousette (2010) är jorden ”starkt försurande” och försurningseffekten är ”hög” från samtliga tre 
zoner. Lakning enligt MRM-metoden visar att försurningseffekten i värsta tänkbara scenariot 
för denna jord är pH 3,26- 3,31 och dessa värden nåddes efter 2-4 laksteg, 2-4 dygn.  

4.3. Utvärdering av oxidations- och försurningshastighet 
Oxidationen av FeS sker snabbare än oxidationen av FeS2. Vid schakt i sulfidjord är därmed 
omvandlingen av FeS till SO4

2− den viktigaste oxidationsprocessen att beakta på kort sikt. 
Oxidationen av FeS kan förenklat delas upp i två steg, det första där FeS oxideras till S0 och 
sker snabbt och oxidationen av S0 till SO4

2−+ syra sker långsammare (Wiklander et al., 1950).  

Försurningshastigheten i sulfidjord kan forceras, exempelvis genom lakning enligt MRM-
metoden, eller dämpas exempelvis genom att sänka temperaturen, torka ut jorden etcetera. I 
figur 25 sammanfattas några parametrar som har visats haft inverkan på försurningshastigheten 
hos sulfidjord.  
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Figur 25 Viktiga parametrar, och när dessa kan påverka oxidationen och därmed försurningshastigheten hos sulfidjord (efter 
Wiklander et al., 1950; Ward, 2004). 

För att utvärdera oxidationstakten hos upplagd sulfidjord i detta examensarbete användes 
upplagd sulfidjord som under luftade, kontrollerade förhållanden användes för att ta ut prover 
för lakning och analys av pH, Eh och Ec under 10 dygn. De 12 provkroppar á 350 g som 
användes till försöket bestod av sulfidjord från tre olika provtagningsdjup, som tidigare visat på 
en varierande grad av oxidation. De olika djupen antogs motsvara de tre zonerna i en typisk 
sulfidjordsprofil (aerob-, övergång- och anaerob zon). För att efterlikna de förhållanden som 
erhålls för upplagd jord i fält bevattnades nio av dessa med avjoniserat vatten vid olika tillfällen, 
motsvarande olika cykler av nederbörd. En snabb uttorkning observerades och innebar att 
fuktnivån inte var konstant mellan varje vätningstillfälle. Tre av provkropparna bevattnades inte 
under hela försöket och hade efter försöket torkat ut helt (99 % TS). Temperaturen hölls 
konstant vid 18oC och mängden tillgängligt O2 var inte begränsande (hög). 

Resultatet från den utförda laboratoriestudien visade att pH och Eh förändrades hos de 
upplagda jordarna under första dygnen för att efter ca tre dygn stabilisera sig, där hastigheten 
avtog. De snabba förändringarna under första dygnen kan vara effekterna från oxidation av 
järnmonosulfider till elementärt svavel som skedde då syretillgången ökade (Wiklander et al., 
1950; Ward, 2004). Oxidationen av FeS kunde även observeras genom att provkropparna 
bytte färg från svart till gråaktig. Oxidationen av elementärt svavel till sulfat har i tidigare 
studier (Wiklander et al., 1950) påvisat vara en långsammare process och tros vara orsaken till 
att ingen omfattande försurning skedde under resterande del av försöket. Att ingen kraftig 
försurning skedde under de 10 dygn försöket pågick styrks även av att mobiliseringen av 
flertalet metaller inte ökat från dag 1 till dag 10 samt att Ec var lågt under hela försöket i 
förhållande till erhållna värden från MRM-lakningen. 

Hur snabbt försurningen skedde och vid vilka nivåer pH och Eh avtog varierade mellan de 
olika djupen. För jorden från 3 m djup stabiliserades pH vid 6,12±0,12 och Eh 295,94± 14,04 
mV och behöll dessa värden under resterande del av försöket. Motsvarande värden för jorden 
från 2 m, och 1 m var pH=5,81± 0,21 och Eh= 303,60± 16 mV respektive 5,43± 0,15 och 
325,45± 25,5 mV. Tidigare studier på sulfidjord har påvisat att oxidations-och 
försurningshastigheten är starkt beroende av sulfidjordens initiala pH (Ward, 2004) vilket delvis 
styrks av det erhållna resultatet. De går ej från erhållna resultat att särskilja noterbara skillnader 
för pH och Eh mellan de prover som bevattnas mot de som ej bevattnas, se bilaga 2. Möjligen 
hade skillnaderna mellan de olika serierna varit större om provkropparna förvarats i fuktigare 
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miljö med långsammare avdunstning. Resultatet visar att för samtliga lakade prover har pH 
sjunkit i medeltal 1,24 enheter för den anaeroba zonen, 1,49 enheter för övergångszonen och 
1,02 enheter för den oxiderade zonen efter 10 dygn. De initiala pH-värdena för zonerna från 3 
m, 2 m och 1 m var 7,36, 7,28 respektive 6,51. Från resultaten kunde ingen noterbar skillnad 
ses För en av provkropparna från den anaeroba zonen fortsatte lakningsförfarandet ytterligare 
81 dygn efter att ursprungsförsöket avslutats, bilaga 2b. Resultatet från fortsatta lakningen 
visade att ingen omfattande försurning skedde, där pH efter totalt 91 dygn enbart sjunkit till 
5,9, Eh stabiliserats vid ~370 mV och Ec ~100 µS/cm.  

Resultatet för Ec visade en hög spridning, vilket kan observeras i figur 35 och i bilaga 2. För 
proverna från 3 m djup ökar Ec under försöket, högst ökning ses för serie 0, med ett initialt Ec 
på 51,6 µS/cm och efter 10 dygn uppmättes 116 µS/cm. Proverna från 2 m djup hade en 
relativt stabil Ec omkring 60 µS/cm under samtliga 10 dygns lakningar. Proverna från den 
oxiderade zonen, 1 m djup, visar högst spridning för Ec och för serie 0 som ej bevattnas har Ec 
sänkts en aning från 57,5 µS/cm till ca 30 µS/cm dag 10.  

Naturliga förhållanden, till skillnad från laboratoriemiljö kan troligtvis vara mer gynnsamma för 
bakteriell inverkan på oxidationshastigheten. Att hålla en konstant hög fukthalt hade också 
kunnat bidra till en snabbare försurning (Wennerberg, 2005; Ward, 2004). Dock bör nämnas 
att förhållandena i denna studie är tänkt att motsvara det klimat som kan förväntas erhållas i fält 
och inte det klimat som optimerar försurningen.   

Slutsatsen är att ingen noterbar effekt av bevattningen kunde observeras under de första 10 
dygnen. Ec var under försöket låg och skiljde sig åt mellan de olika djupen. Syresättningen av 
upplagd FeS-jord kan dels observeras okulärt genom färgskiftning, men även genom mätning 
av Eh. Oxidationen av FeS-jord sker i den takt syre tränger in i porutrymmena men 
försurningen är fördröjd i tid. Det tar lång tid (>91 dygn) innan försurningspotential och 
högsta försurningseffekt enligt Pousette (2010) erhålls.  

4.3.1. Utvärdering av lakvattenkvalité  
Vid första lakningstillfället dag 1 var utlakningen högre för flertalet grundämnen jämfört med 
dag 10, framförallt från provkropparna från nivå 2 och 3 m där pH var högre. En möjlig 
anledning till detta kan vara att vissa grundämnen adsorberades till humusämnen, Fe-, Al- eller 
Mn oxider och hydroxider (Ingri, 2012; Naturvårdsverket, 2006) som fällt ut då 
syrekoncentrationen i jorden ökade under försöket. Enligt Ingri (2012) kan Fe-, Al- och Mn 
oxider och hydroxider finnas inom de pH- och redox intervall som presenteras i pe-pH 
diagrammen nedan i figur 26 och stämmer väl överens med hypotesen att adsorption till olika 
oxid/ hydroxider skett. 
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Figur 26 pe-pH diagram för Fe, Mn och Al (Ingri, 2012). 

Den elektrostatiska attraktionen mellan metalljoner och lediga ytor är olika stor varierande på 
försurningsnivå (pH) och intervallen där adsorption är möjlig skiljer sig åt för olika 
grundämnen, se bilaga 6. 

As mobiliseras vid reducerade förhållanden och binds starkt till Fe- och Al vid oxider vid 
aeroba förhållanden pH <8 (Naturvårdsverket, 2006). Första dagen var Eh för samtliga prover 
lågt och utlakningen var hög 9,2 - 12,6 µg/l dag 1 för samtliga analyser jämfört med dag 10 då 
koncentrationerna var 1,0 - 4,9 µg/l. 

Resultatet indikerar att Fe-, Al- och Mn oxider och hydroxider fällts ut när redoxförhållandena 
förändrades från reducerande till oxiderande förhållanden. Detta styrks av Fe- Al- och Mn 
speciering vid rådande pH och Eh förhållanden som visas i figur 26. Joner som enligt litteratur 
adsorberas till Fe- och Al oxider visade hög korrelation till förändringarna av Fe- och Al 
koncentrationerna i lakvattnet, se bilaga 3 och 4. Joner med hög adsorptionsgrad till Mn-
oxider, exempelvis Ca och Co visade istället en hög korrelation till Mn-variationerna mellan 
analyserade lakvatten. 

För proverna från 1 m djup som lakades var svavelkoncentrationen högst. Troligt är att då dessa 
prover tidigare varit påverkade av oxidation har SO4

2− bildats och när sedan dessa prover 
lakades sköljdes SO4

2−med vilket återspeglas i S-halterna.  

Medelvärdet av grundämneskoncentrationerna som erhölls från samtliga lakningar vid L/S 5 
var låga i förhållande till jämförbara riktvärden för dagvattenutsläpp till recipienter, tyska 
riktlinjer för lakvatten från byggavfall och gränsvärden för ledningsnät och reningsprocesser 
som presenterades i tabell 10. De analyserade lakvattnens grundämneskoncentrationer klarade 
även gränsvärdena för inert avfall enligt NFS 2004:10. Koncentrationerna i lakvätskan var för 
flertalet grundämnen högre när ursprungsjorden från 2 m och 3 m lakades dag 1 jämfört med 
dag 10 där tydlig FeS- oxidation påverkat jordarna. Resultatet indikerar att uppläggning av 
anaerob sulfidjord inte behöver innebära en direkt mobilisering av tungmetaller till lakvattnet 
så länge försurningen begränsas. Oxiderade förhållanden med begränsad försurning tenderar 
snarare att tillfälligt binda flertalet tungmetaller till Fe- Al och Mn oxider och hydroxider som 
fäller ut när Eh ökar.   
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4.4. Utvärdering av kontrollmetod för bedömning av försurningsnivå  
Försurningsnivån kan snabbt kontrolleras utifrån parametrarna pH, Eh och Ec hos upplagd 
sulfidjord inom 4 h genom att prover från upplagda högar tas ut för lakning enligt den metod 
som beskrivits i detta arbete. I denna studie har sulfidjord från tre olika djup, med tre olika 
grader av oxidation använts för att dagligen ta ut prover för lakning vid L/S 5 efter Mácsik 
(2000) för att utvärdera förändringarna hos sulfidjord i luftade förhållanden. Proverna från 1 m 
djup antogs motsvara en oxiderad zon då Eh var högt och pH lägre. Dock var pH högre än 
vad som karakteriserar en sur sulfatjord (Sohlenius & Lax, 2006). Proverna från 2 m och 3 m 
var svarta till färgen med lågt Eh och högt pH vilket gav en bra indikation på reducerande 
förhållanden.  

Metoden kan vara ett användbart verktyg för att snabbt kontrollera utgrävd sulfidjords 
försurningstillstånd. Genom regelbundna mätningar av pH, Eh och Ec för upplagd sulfidjord 
fås en uppskattning hur snabb/ långsam försurningen är och därmed hur lång tid den kan 
hanteras i syresatta förhållanden innan den bör åtgärdas. Metoden kan förfinas för att bättre 
anpassas till uttorkning vid behov. 

De syresatta förhållandenas effekt på den elektriska ledningsförmågan varierade kraftigt mellan 
de olika nivåerna 1-3 m. Tidigare studier från sulfidjordsområden har dock påvisat ett starkt 
samband mellan SO4

2−-koncentration och Ec (Åström & Åström, 1997; Myrstener, 2012; 
Avenius, 2012). Möjligen kan små förändringar i försurningsnivån vara svåra att bedöma utifrån 
enbart Ec. Troligen inverkade även fler parametrar på Ec, exempelvis totala 
grundämneskoncentrationen i jordarna och adsorption av vissa joner. 

Redoxpotentialen är av stor vikt för de reaktioner som kommer ske i sulfidjord. Det är dock 
svårt att få ett pålitligt värde för Eh och spridningen av data kan vara stor i och med låga 
koncentrationer av grundämnen i vattnet, långsamma reaktioner, flera redoxreaktioner pågår 
etcetera (Naturvårdsverket, 2006).  

Slutsatsen är att upplagd sulfidjord kan inom 4 h kontrolleras med avseende på försurningsnivå 
där regelbundna mätningar kan användas för att prognostisera försurningen. Samtliga 
parametrar pH, Eh och Ec ger tillsammans en tydlig bild över försurningsnivån, där störst fokus 
bör viktas till pH-analys. 

4.5. Reversibla redoxprocessers inverkan på sulfidjord 
Hypotesen är att den höga organiska halten i sulfidjord medför att redoxprocesserna kan vara 
reversibla. Jordar vars porutrymmen exponerats för syre får hög redoxpotential vilket resulterar 
i oxidationen av järnsulfider till sulfat påbörjas. Återfås en hög vattenmättnadsgrad kommer 
aeroba bakterier förbruka allt tillgängligt syre vid nedbrytning av organiskt material varpå SO4

2− 
tar över som elektronmottagare och bildar sulfider. Finns tillgängliga ferrojoner kommer stabila 
järnsulfider att bildas.  

Lågt pH och brist på organiskt material, Fe2+ och SO4
2− kan medföra att återbildningen av 

järnsulfider begränsas. I fält har återbildning av järnsulfider och pH >6 noterats hos jordar som 
tidigare innehaft ett pH <3,5 (Mácsik, 1994) och indikerar att sulfatreduktion kan ske trots låga 
pH.  

Resultatet från vattenmättnadsförsöket visar att en glödgningsförlust på 1,5 % är tillräcklig för 
att en grå oxiderad sulfidjord med pH ~ 6 och Eh >300 mV skall återgå till svart anaerob 
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sulfidjord med pH nära 7 och Eh <0mV efter 50 dygn i rumstemperatur, figur 27. Resultatet 
stämmer väl överens med liknande försök i Mácsik (1994) där rostfärgad oxiderad sulfidjord 
packades och vattenmättades i kolonner genom att vatten tilläts perkolera genom kolonnerna. 
Efter 63 dygn hade provattnets pH och Eh förändrats från 3,5 och 400 mV till >6 och <-100 
mV och färgen övergått till svart.   

 

Figur 27 Redoxreaktioner för sulfidjord bestående av FeS som utsätts för syre och oxideras under 18 dygn innan den åter 
vattenmättas och återgår till anaerobt tillstånd under 50 dygn.  

Den elektriska ledningsförmågan i vattenmättnadsförsöket återgick inte till de uppmätta värden 
som ursprungsjorden hade i anaerobt tillstånd. Ec visade snarare en tendens att fortsätta öka 
trots reducerande förhållanden. En hypotes kan vara att den sulfid som återbildades inte enbart 
var H2S utan även som sulfid i jonform som därav påverkade Ec, exempelvis som HS- då pH 
ökade (Ingri, 2012). 

Slutsatsen från erhållna resultat och litteratur är att en låg organisk halt 1,5 % räcker för att 
redoxprocesserna skall kunna vara reversibla för sulfidjord och förändringarna kan observeras 
okulärt samt analys med avseende på pH och Eh. 

4.6. Förslag till modifierad bedömning för sulfidjord 
Sulfid- och sulfatjordar kan återfinnas efter norrlandskusten och Mälardalen i områden 0- 80 m 
ö.h. och som torrlagts genom landhöjning de senaste 0-5 000 åren (Sohlenius et al., 2015). 
Bristande kunskap över vad sulfidjord är, tillsammans med det breda tolkningsutrymmet till vad 
som definierar en sulfidjord riskerar att sulfidjord felaktigt hanterats som andra, icke reaktiva 
schaktmassor som kan innebära en negativ effekt på närmiljön. En felaktig hantering kan, 
utöver ekotoxiska effekter även resultera i stora kostnader för efterbehandling. I tabell 11 
sammanfattas typiska drag för sulfidjord/ sulfatjord, se även bilaga 5 för utseende. 
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Tabell 11 Sammanfattning av typiska drag som kännetecknar en sulfid/ sulfatjord (efter Pousette (2007); Sohlenius et al., 
2015; Mácsik et al., 2016). 

 Aerob miljö, Eh >0 mV  Anaerob miljö, Eh <0 mV   
Kornstorlek Sandig silt (saSi)- Lera (Le) Sandig silt (saSi)- Lera (Le) 

R
isk

sig
na

le
r Färg Grå, gråbrun, rostutfällningar, 

mineralet Jarosit (gul) 
FeS Jord- Svart, gråsvart, mörkgrå 
FeS2 Jord- Blågrå, svagt grönaktig  

Struktur 
Rostbeklädda sprickor, grynig 

konsistens  
FeS Jord- Svartbandad (varvig), 
svartskiktad eller svartflammig  

Lukt 
Luktar svavelväte vid övergång till 

anaerob miljö  
Luktar svavelväte vid övergång till aerob 

miljö  
pH <6 och vid pH <4 sur sulfatjord  >6 

B
ek

rä
fte

lse
 

Fe mg/kg TS >10 000; Ungefärligt medianvärde: 35 000 
>600; Ungefärligt medianvärde: 6 000 

1- 12 %; Ungefärligt medianvärde: 4,5 % 
>25 %; Ungefärligt medianvärde: 65 % 

S mg/kg TS 
Glödgningsförlust 

Vattenkvot 
 

Dagens bedömning av sulfidjord enligt Pousette (2010) används för att motverka felhantering 
och för att på kort tid (10 dygn) uppskatta jordars försurningsegenskaper. Metoden leder dock 
till att i princip all sulfidjord bedöms ha som lägst medelhög försurningspotential (Svavelhalt 
>600 mg/kg) eller hög försurningseffekt (pH <4-5 efter torkning i ugn). Metodens mått på 
försurningshastighet, dvs antalet lakningssteg för att nå pH <4, efter att haft provet i ugn (105 
oC) mellan varje lakningssteg ger inget bra beslutsunderlag för hur snabbt den verkliga 
försurningen sker. Dagens metodik riskerar därmed att överskatta försurningspotential, 
försurningseffekt och försurningshastighet.  

Hur hög försurningseffekten blir styrs av olika faktorer, lågt pH (redan oxiderad sulfidjord) 
katalyserar försurningen jämfört med högre pH (anaerob sulfidjord), förhållandet mellan olika 
sulfider, buffrande material som motverkar syra, klimatvariationer etcetera. Exempelvis är 
vittring av primära mineral en viktig naturlig pH-buffert och är långsammare än kalk och 
organiskt material som verkar buffrande direkt (Eriksson et al., 2005). Den teoretiska 
försurningspotentialen uppskattas idag från totala svavelhalten och grundar sig i antagandet att 
allt svavel är bundet till reaktiva järnsulfider, ett ”värsta scenario”-fall. Detta innebär att den 
faktiska försurningen ibland kommer skilja sig från den teoretiska försurningspotentialen och 
försurningseffekten då försöket enbart pågår under 10 dygn och att allt svavel inte behöver vara 
bundet till järnsulfider.   

De sulfidjordsprover som undersöktes i detta examensarbete bedömdes som starkt till mycket 
starkt försurande och pH <5 uppmättes efter tre laksteg (72 h) enligt metoden Pousette (2010). 
Med metodiken som beskrivs i detta examensarbete kan tydligt påvisas att de övre oxiderade 
markskikten orsakade ett pH under 6 inom tre dygn, men pH sjunker inte under 5 efter 10 
dygn. De underliggande anaeroba skikten visade pH >6 efter 10 dygns luftning oavsett cykler 
av vätning/ torka. Efter 80 dygns luftning med 10 cykler av väta/ torka, bilaga 2b, låg pH på ca 
5,9. Från resultatet ses tydligt att försurningen kan påbörjas något dygn efter uppläggning men 
det tar lång tid innan försurningen utgör en miljörisk samt tills uppskattad försurningspotential 
och -effekt (pH 3,26) uppnås.  

Oxidationen av sulfidjord sker i den takt syre äntrar porutrymmena, vilket observerades i denna 
studie genom att den upplagda svarta FeS-jorden bytte färg till grå i och med att svavlet 
omvandlades från sulfid till elementärt svavel (Wiklander et al., 1950). Från denna studie kan 
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slutsatsen dras att försurningen, till skillnad från FeS-oxidationen är fördröjd i tid. Resultaten 
indikerar därmed att möjlighet finns att mellanlagra och hantera sulfidjord under längre tid än 
dagens praxis. 

Resultaten från denna studie, tillsammans med litteratur tyder på att anaerob sulfidjord inte 
behöver slutförvaras direkt. Det finns tid att hantera den på ett miljöriktigt sätt utan en 
omfattande försurning och utlakning. En längre tidsfrist ger bättre förutsättningar att på plats 
och på mottagningsanläggningar hantera sulfidjord mer resurseffektivt.  

Dagliga analyser av pH, Eh och Ec i uppschaktad sulfidjord ger snabbt (inom 4h) en indikation 
av försurningsnivån och om jorden behöver hanteras i närtid. För att undvika negativa effekter 
på närmiljön och mobilisering av metaller och svavel bör uppschaktad sulfidjord med pH<6 
hanteras inom 24h. Förslag till hur resultatet från denna studie kan tillämpas i hantering av 
utschaktad sulfidjord beskrivs i figur 28 som ett händelseträd samt i kapitel 4.4.  

Sulfidjords försurningspotential bör även i fortsättning bedömas utifrån dagens 
bedömningssystem. Bedömningen kan nyanseras genom ökad kunskap över jordens 
försurningsegenskaper avseende hastighet.  

 

Figur 28 Händelseträd för modifierad hantering av utgrävd sulfidjord. 

1. Vid schaktarbeten kan grundvattennivån användas som riktvärde för vart reducerande 
förhållanden med högre pH förekommer samt från vart jorden kan antas vara aerobt 
påverkad. I större projekt med markgeotekniska undersökningar provtas och bedöms 
jordar enligt Pousette (2010). 

2. Sulfidjordar med pH <6 åtgärdas inom 24 h efter utgrävning för att minska de negativa 
effekterna som lakvattnet kan ge upphov till. För sulfidjord med pH >6 finns, vid 
behov, tid att effektivt hantera och mellanlagra jorden för att optimera logistiklösningar 
och minska antalet transporter.  

3. a) För sulfidjordar med högt initialt pH (pH >6) finns möjlighet att mellanlagra jorden 
vid tillfälliga sulfidjordsterminaler där behandling styrs efter försurningsnivå och 
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försurningshastighet. Kontroll av försurningsnivå används för att inom 4 h undersöka 
och prognostisera försurningen. Riktvärde pH 6 används för att i tid hantera och 
transportera mellanlagrade massor. 
b) Informationen från potentialbedömningen kan användas som handledning (organiskt 
material, Fe, S och pH) vid val av slutbehandlingsmetod för sura sulfatjordar.  

4. För aeroba/ anaeroba sulfidjordar med begränsad oxidation, som i vattenmättade 
förhållanden kan återbilda järnsulfider behandlas genom att vid slutförvaring 
vattenmätta porutrymmena. För sura sulfatjordar kan ett miljömässigt bättre alternativ 
vara att kalka dessa om oxidationen är långt gången och saknar essentiella ämnen för 
återbildning av järnsulfider. 
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4.7. Hållbar sulfidjordshantering 
Av Pousette (2007) togs en handledning fram med råd och rekommendationer för hur utgrävd 
sulfidjord bör hanteras ur ett miljötekniskt perspektiv. Utgångspunkten var att undvika dyra 
resurskrävande deponialternativ då det i många fall finns bättre alternativ närmare 
uppkomstkällan. Fram till de senaste två åren har sulfidjord hanterats enligt de alternativ som 
lyfts i handledningen. 

Det förekommer vissa juridiska oklarheter kring sulfidjord och miljöbedömningen är komplex 
där utfallen varierar (MÖD, 2014; Miljösamverkan Västerbotten, 2014). Dessutom är 
kunskapen begränsad över hur snabbt utgrävd sulfidjord bidrar till en försurningseffekt som 
påverkar närmiljön negativt. I vissa fall jämförs riskerna med sulfidhaltigt gruvavfall som i likhet 
med sulfidjord innehåller reaktiva järnsulfider. Bland annat i MÖD 2014:6274–13 jämförs 
läckage från sluttäckt gruvavfall i Västerbotten med eventuella läckage från sulfidjordstäckningar 
enligt rekommendationerna i Pousette (2007). Av försiktighetsprincip har handlingsalternativen 
på kort tid förändrats till att nästan all sulfidjord måste slutförvaras vid tillståndspliktig deponi. 

Utvecklingen har lett till att tunga, vattenfyllda, naturliga sulfidjordsmassor idag kan behöva 
transporteras över 25 mil för att vattenmättas vid lämplig deponi. De begränsade 
hanteringsalternativen (bilaga 1) och oklarheterna kring hur sulfidjord skall hanteras påverkar 
anläggningsbranschen negativt genom fördyringar motsvarande 150-200% av 
projektkostnaderna (Fägerman, 2016). Enbart borttransport- och deponiavgift av sulfidjord 
uppgår till 800 kr/ ton. Som exempel, vid anläggning av verksamhet i Luleåområdet som 
kräver att 5 000 ton sulfidjord grävs undan och ersätts med andra massor av geotekniska skäl, 
uppgår enbart borttransport och deponiavgift för sulfidmassor till 4 000 000 kr. 
 
Även den korta hanteringstiden (24h) innan borttransport medför ytterligare en flaskhals som 
fördyrar projekten. Kostnaden för att hantera sulfidjord medför i vissa fall att attraktiva 
markområden förkastas för mindre lämpade område. Ett pågående examensarbete (E. Vertanen, 
personlig kommunikation, 2 februari 2016) menar att vid dagens väganläggningsprojekt med 
sulfidjord återfinns de största problemen i planeringen, projektledningen och gällande de 
ekonomiska aspekterna och inte i själva behandlingstekniken för sulfidjord.  
 

 
 
Figur 29 Medelkoncentrationer av grundämnen i sulfidjord (n=23) och sulfidhaltigt gruvavfall (Kristineberggruvan, n≥5) efter 
Mácsik et al., 2016 i jämförelse med Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig- och mindre känslig markanvändning (KM-MKM) 
(Naturvårdsverket, 2009). Totala svavelkoncentration antas motsvara försurningspotential.   

Detta examensarbete, tillsammans med andra arbeten (Lax & Sohlenius, 2006; Pousette & 
Åkerlund, 2006; Mácsik et al., 2016; Wennerberg; 2005) har påvisat att sulfidjord inte 
innehåller högre halter av metaller än andra jämförbara finhaltiga sediment. Det som skiljer 
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dessa jordar från andra icke reaktiva schaktmassor är att vid kontakt med syre kan oxidation av 
sulfidjord leda till försurning som mobiliserar metaller från jorden och underliggande material. 
Visserligen innehåller både sulfidjord och sulfidhaltigt gruvavfall järnsulfider, som i många fall 
bidrar till en försurning om de kommer i kontakt med syre en längre tid. En viktig skillnad från 
oxiderat gruvavfall är att oxiderad sulfidjord kan återgå till stabila förhållanden på kort sikt, med 
neutralt pH om den vattenmättas. Från figur 29 ses tydligt att varken försurningspotential eller 
metallkoncentrationer i sulfidjord bör jämföras med sulfidhaltigt gruvavfall från Västerbotten. 
Grundämneskoncentrationerna i sulfidjord är lägre än riktlinjerna för KM medan 
metallkoncentrationerna i gruvavfallet för många grundämnen överstiger MKM, upp till 10 
gånger gränsvärdet för MKM. Svavelkoncentrationen som används för att uppskatta den 
maximala mängden syra som kan bildas är nästan 10 gånger högre i gruvavfallet än i sulfidjord.  
 
Genom en nyanserad miljöteknisk bedömning och karakterisering, tillsammans med kunskap 
över de naturliga redoxprocesserna på kort- och lång sikt, skulle fler alternativa sulfidjords-
terminaler och deponier kunna utformas närmare uppkomstkällan. Masstyrning och 
mellanlagring kan ges möjlighet om det går att visa att den utgrävda sulfidjorden inte 
omedelbart (<24 h) bidrar till sådan försurning att närmiljön påverkas negativt. Denna studie 
visar att det finns stora möjligheter att minska antalet masstransporter i och med att det finns tid 
att mellanlagra och optimera borttransporten av utgrävda massor. Genom att nyttja alternativ 
där naturliga sulfidjordsmassor används eller bortskaffas med en mindre resursförbrukning än 
dagens nivå sluts även materialflödena i enlighet hänsynsreglerna MB 2 kap. 

Uppschaktad sulfidjord bör även i fortsättningen bedömas enligt Pousette (2010), dvs om den 
är oxiderad eller anaerob och nivån på försurningspotential och försurningseffekt. Redan 
oxiderad sulfatjord med pH ≤5,5 skall ses som en direkt miljörisk (Ward, 2004) och därav bör 
redan oxiderade sulfid/sulfatjordar med pH <6 fortfarande åtgärdas inom 24 h efter utgrävning. 
Med åtgärd avses att vattenmätta jorden om den kan återgå till reducerat tillstånd med pH >6. 
Resultaten från denna studie visar att anaeroba sulfidjordar som har oxiderats, kan återfå sitt 
anaeroba tillstånd och högt pH (pH ca 6,8) på kort tid, även vid organiska halter ≥1,5 % vid 
LOI 550oC. Likt oxidationen är reduktionen temperaturberoende och hastigheten i 
fältförhållanden kommer troligen variera med temperaturen. 

Uppschaktad aerob sulfidjord med pH <6 som ej kan återgå till reducerat tillstånd med pH >6, 
bör behandlas med buffrande material för att motverka kraftig mobilisering av metaller. Det 
som styr möjligheten till oxidation och reduktion är mängden av lösliga ämnen (Fe, S och 
organiskt material), vilka på sikt kan ha lakats ut från en torrskorpa. Viktigt att beakta vid val av 
kalkning är att kalkningen påskyndar oxidationen av jordens återstående sulfider och därmed 
utlakning av sulfat. Sulfatet och Ca-joner kan fällas ut som gips, CaSO4, vilket leder till 
förhöjda halter sulfat i utgående lakvatten under lång tid. Kalkning motverkar även framtida 
återbildning av stabila järnsulfider (Wiklander et al., 1950).  

Risker med åtgärder i sulfidjord beror dels av jordens försurningsegenskaper men även av vilka 
jordvolymer som potentiellt kan syresättas och oxidera vid en åtgärd. Vid en miljöbedömning 
bör olika åtgärders omfattning, skyddsåtgärder och försurningsegenskaper vägas mot varandra. 
Utgrävning av sulfidjord och alternativa uppläggningar/ utfyllnader hör till åtgärder som syns. 
Bland annat i under själva åtgärden, förändringar i landskapet, i anbuds- och tillståndsprocesser 
mm.  
 
Vissa åtgärder som sänker grundvattenytan är mer eller mindre osynliga men de mängder 
sulfidsediment som syresätts kan vara mångfalt större än flertalet bygg- och anläggningsprojekt 
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som involverar sulfidjordschakter. Dikning sänker grundvattenytan och forcerar syresättningen 
och därmed försurning. Några av de vanligaste orsakerna till dikning är jord- och skogsbruk 
som av produktionsskäl sänker grundvattennivån. I figur 30 ses hur förhållandet mellan dikade 
markområden (vänster bild) kan förhålla sig till var potentiella sulfidsediment (bild till höger). 
Där ses att dikning i många fall kan oxidera upp till 10 000 m3 potentiella sulfidsediment till sur 
sulfatjord för varje meter och hektar som dräneras.  

 
Figur 30 Bild till vänster visar dikade jord- och skogsbruksområden markerad med orange färg och bilden till höger visar var 
potentiella sulfidsedimentsområden. Kartområdet sträcker sig över Aleån, Rosån och Alterälven, Norrbotten (Filippa, 2012). 

I och med ett fortsatt exploateringstryck efter Norrbottens kustland krävs en nyanserad 
miljöbedömning för hur åtgärder i sulfidjordsområden skall regleras, tillsammans med 
informationsinsatser och tydliga riktlinjer gällande sulfidjordsdeponier. Två viktiga punkter i 
arbetet är riktlinjer för att särskilja olika typer av sulfidjordar samt en miljöbedömning där 
åtgärdernas omfattning (skyddsåtgärder, försurningsegenskaper, volymer mm) tas i beaktande. 
Detta för att undvika dyra resurskrävande lösningar samtidigt som det svenska miljömålet, Bara 
Naturlig Försurning, inte motarbetas. 
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5. Slutsatser  
Det är allmänt känt att anaerob sulfidjord är stabil och ur miljösynpunkt ingen problemjord 
samtidigt som sulfidjord som utsatts för syre under lång tid i många fall bidragit till kraftig 
försurning med en dålig ekologisk status som följd. Däremot är kunskapen begränsad över hur 
snabb försurningen är och hur olika parametrar inverkar på de kemiska processerna. Detta 
examensarbete belyser vikten av en ökad förståelse för redoxbeteendet och viktiga egenskaper 
hos uppschaktad sulfidjord i relation till en faktisk tidsskala. 

Att hantera sulfidjord är idag en stor kostnadsfråga och miljöbedömningen komplex och oviss. 
I vissa fall kan kostnaderna för att hantera sulfidjord innebära att vissa anläggningsprojekt till 
och med förhindras.  

Resultaten indikerar att vissa projekt idag fördyras utan en faktisk miljönytta då försurningen 
inte sker omgående efter utgrävning. Kan transporterna reduceras och behandlingsalternativen 
utökas ändras de ekonomiska förutsättningarna och därmed möjligheterna att genomföra olika 
bygg- och anläggningsprojekt efter hela norrlandskusten.  

I detta examensarbete har försurningsnivån undersökts från enbart en geografisk lokal. Genom 
att upprepa försöket och utöka antalet analyser till fler lokaler med olika typer av sulfidjord och 
oxidationstillstånd kan dagens bedömning av sulfidjord förbättras. Med utökad kunskap om 
oxidationsprocesserna och den faktiska, naturliga försurningen kan den kommande hanteringen 
av sulfidjord bättre anpassas efter denna. Förslag till hur resultatet från denna studie kan påverka 
dagens hantering beskrivs i kapitel 4.3- 4.4. Resultatet från denna studie visar att 
hanteringstiden kan vara längre än 24 h för anaeroba sulfidjordar då försurningen är fördröjd i 
tid. Åtgärdsalternativen för utgrävda sulfidjordar kan snabbt prognostiseras och bedömas med 
hjälp av aktuell försurningsnivå. Regelbundna mätningar kan användas för att utvärdera jordens 
försurningshastighet. Riktvärde vid pH 6 bör användas hos utgrävd sulfidjord för att i tid hinna 
transportera massorna till vattenmättade förhållanden. Redan oxiderade sulfidjordar med pH 
<6 bör åtgärdas inom 24 h då dessa initialt medför risker för negativ miljöpåverkan på 
närområdet. 

Även om oxidationen har påbörjats under hanteringen kan en glödgningsförlust på 1,5 % vara 
tillräcklig för att oxidationsprocessen av sulfidjord skall kunna vara reversibel om vattenmättade 
förhållanden återfås.  

På kort sikt kan sulfidjordshantering i syresatta förhållanden leda till en tillfällig adsorption av 
flertalet tungmetaller till organiska komplex, Fe-, Al- och Mn oxider som kan fällas ut. I 
labbförsök var metallkoncentrationen i lakvattnet högre i ursprungsjorden jämfört med 
koncentrationerna efter 10 dygns oxidation. Fler liknande studier som upprepar dessa resultat 
med andra sulfidjordar behövs för att utvärdera faktorer som inverkar på adsorptionen.  
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6. Forskning- och utvecklingsbehov  
Förhoppningen är att detta arbete aktualiserar viktiga frågor som vidare kommer att undersökas 
för att utveckla hållbara miljö- och kostnadsmässiga lösningar för framtida hantering av sulfid- 
och sulfatjord. Förslag på fortsatta studier: 
 
Utöka antalet lokaler 

Benämningen sulfidjord är bred och omfamnar flertalet jordar med varierande innehåll, 
struktur etc och kan därför att reagera på olika sätt när deras kemiska jämnvikt rubbas. I detta 
examensarbete har enbart en lokal, Skurholmsfjärden används. Här finns ett behov för 
ytterligare undersökningar i arbetet med att utvärdera egenskaperna hos uppschaktad sulfidjord. 
Till fortsatta studier bör sulfidjord från olika geografiska lokaler med olika initiala 
oxidationstillstånd användas. Förslag på fokusområden: 

• Utvärdera faktorer som kommer forcera respektive dämpa försurningshastigheten hos 
uppschaktad jord i naturliga förhållanden. Hur inverkar en längre värmeperiod med 
mycket sol på försurningshastigheten jämfört med en kallare period och perioder med 
hög- respektive låg luftfuktighet.  

• Hur förändras lakvattenkvaliténs avseende utlakning med tiden för olika jordar? 

Pilotförsök 

För att utveckla fler och bättre alternativ till dagens hantering av sulfidjord bör storskaliga 
försök genomföras, baserade på de egenskaper olika sulfidjordar har. För att förhindra oxidation 
krävs enbart att jordarna vattenmättas, vilket det finns goda förutsättningar att utföra närmare 
uppkomstkällan. Har oxidationen gått för långt där Fe, S och tillgängligt organiskt material kan 
ha lakats ut kan ett miljömässigt bättre alternativ vara att stabilisera de sura sulfatjordarna genom 
exempelvis kalkning. Ett intressant alternativ att arbeta vidare med: 

• Celldeponering- Kan ske ovan och under grundvattennivån genom att utforma en tät 
bottenkonstruktion där den deponerade jorden vattenmättas och med tiden bibehåller 
vattenmättnadsgraden (bevattning vid behov). Vattenmättnaden förhindrar fortsatt 
oxidation och omfattande utlakning samtidigt som återbildning av stabila järnsulfider är 
möjlig. För att binda samman deponerade sulfidjordar och minska risken för 
sprickbildning och uttorkning kan växtetableringsskikt med hög vattenhållande förmåga 
anläggas som lock, vilket också smälter in väl med omgivning.  
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Bilaga 1. Teori - Sulfidjord 

Bildning och utbredning 
Globalt uppskattas sulfidjord, av olika typer, täcka en yta av ca 0,1 % av jordens yta och 
återfinns huvudsakligen i tropiska områden, exempelvis Sydostasien, Australien och efter 
Sydamerikas nordöstra kust (Rosendahl et al, 2009). I Australien, där stora resurser satsats på 
sulfidjordsproblematik har den uppskattade mängden sulfidjord succesivt ökat från 30 000 km2 
(1998) till dagens uppskattade areal av 95 000 km2 (Hicks et al., 1999; EPA, 2007). Detta efter 
att förbättrade provtagnings- och karteringsunderlag tagits fram. Det kan även innebära att den 
globalt uppskattade mängden sulfidjord kan vara lågt räknat (Pousette, 2010), senare rapporters 
siffror belyser just detta och uppskattar den totala mängden till 171 000 – 240 000 km2 
(Sullivan, 2004). 

Sulfidjord är mer ovanligt förekommande i Europa (Törnqvist, 2013) och återfinns i Sverige 
och Finland efter landområden längs Östersjön som tidigare legat under högsta kustlinjen 
(Erixon, 2009). Inom Sverige förekommer sulfidjordar främst efter Norrlands kust samt i 
områden vid Hjälmaren och Mälaren och vanligtvis vid en höjd av 0- 60m över havet 
(Rosendahl et al, 2009).  

De flesta sulfidjordar omkring Östersjöområdet har bildats under Littorinaperioden för ca 7 000 
år sedan, efter att den senaste inlandsisen dragit sig undan och havsnivån sträckte sig högt över 
det som idag är landområden. Under denna period var klimatet något varmare och trädslag 
som ek, alm och hassel tillhörde den naturliga floran i Norra Sverige (Larsson et al, 2007). De 
gynnsamma förhållandena ledde till en ökad bioproduktion i Littorinahavet och mängden alger 
och växter var stor. De aeroba bakterierna som bröt ned det organiska materialet förbrukade 
mer syre än vad som hann tillföras vilket ledde till syrefria bottnar (Erixon, 2009). De 
reducerande förhållandena som uppstod tillsammans med bakteriell sulfatreduktion föranledde 
således svavelväte att reagera med tillgängliga järnmineral och bildade järnsulfider (Boman, 
2008). Den svenska sulfidjorden innehåller olika proportioner av järnsulfider, främst variationer 
mellan järnmonosulfid (FeS) och pyrit (FeS2). Sulfidsedimenten efter Norrlandskusten 
domineras främst av FeS och är aningen mer siltiga än sulfidsedimenten omkring Mellansverige 
som domineras av FeS2 och är finkornigare (Eriksson et al, 2005). Enligt Händel (1996) 
förekommer FeS i områden där bildningsmiljöerna varit för svavelfattigt för att primärt bilda 
FeS2. Något förenklat är sulfidsedimenten även något finkornigare ju närmare kusten som de 
påträffas (Mácsik, 2000).   

FeS bildas under anoxiska förhållanden från sulfidprodukterna som bildas då sulfatreducerande 
bakterier använder oxidation av organiskt material som energikälla (Filippa, 2012), ekvation 
(5). Svavelprodukten vid sulfatreduktion är beroende av pH, vid pH <7 bildas H2S och pH >7 
som HS- alternativt S2- (Ingri, 2012). Sulfidprodukterna kan sedan reagera med tillgängligt Fe 
och bilda FeS enligt ekvation (6) (Boman, 2008). FeS2 bildas då FeS under längre tid, med 
tillgång till bland annat fritt svavel och rätt bildningsmiljö kan övergå till FeS2 genom olika 
kemiska processer. Bland annat kan FeS reagera med såväl elementärt svavel som svavelväte, 
ekvation (7) och (8) (Boman, 2008).  

Svavelväte (H2S): 2CH2O + SO4
2− → H2S + 2HCO3

−    (5) 

Järnmonosulfid (FeS): Fe2+ + H2S → FeS    (6) 

Pyrit (FeS2): FeS + H2S → FeS2     (7) 
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FeS + Sn2− → FeS2      (8) 

Trots att majoriteten av de sulfidjordar som återfinns omkring Östersjön och Bottenviken 
bildats för tusentals år sedan finns fortfarande naturliga processer som ger upphov till bildning 
av ny sulfidjord. Exempelvis bildas järnsulfider i syrefria havsvikar med stor tillgång till 
organiskt material, svavel, järn och sediment som avlagras (Törnqvist, 2013). En naturlig 
process som sedan styr sulfidsediment ovanför havsytan är landhöjning, som sker med en 
ungefärlig hastighet av 7,5mm/år i de nordiska förhållandena (Boman, 2008).  

Olika definitioner  
Sulfidjord är ett samlingsnamn för finkornig jord med vissa egenskaper och karakteriseras 
genom exempelvis svavel- och järninnehåll, silt-lera, svart-prickig-flammig-bandad och ibland 
helt svart färg, H2S lukt, låg hållfasthet, krypdeformationer, hög organisk halt med mera 
(Åkerlund, 2005). Generellt för sulfidjord är att den har bildats som sediment på havsbotten i 
bräckt, näringsrikt vatten under reducerande förhållanden som gynnat bildning av järnsulfider. 
När dessa sulfidsediment befinner sig under vattenmättade förhållanden under grundvattenytan, 
alternativt under havsnivån är de kemiskt stabila med ett neutralt eller högre pH och låg 
redoxpotential (Rosendahl et al, 2009; Sohlenius & Lax, 2006). När sulfiderna sedan utsätts för 
syre kommer de allt eftersom att börja oxidera och bland annat bilda svavelsyra. Beroende på 
hur länge de utsatts för syre och dess försurningspotential kan pH sjunka ned till 2,5 och 
redoxpotential öka från <0 till +300 - +500 mV (Mácsik, 1994;Sohlenius & Lax, 2006). 

När sulfidsediment kommer ovanför havsnivån som en följd av landhöjning skapas vanligen en 
typisk sulfidjordsprofil med tre tydliga zoner, bilaga 4 och tabell 12. En vattenmättad anaerob 
zon under lägsta grundvattennivån där helt reducerade förhållanden råder med stabilt pH och 
låg redoxpotential. Ovanför denna zon återfinns ett område som vanligen benämns 
övergångszonen, där grundvattenytans nivå är säsongsberoende och därmed 
vattenmättnadsgraden. Den översta zonen, består av det översta jordlagret som ligger ovanför 
den högsta grundvattennivån, vilket medför helt oxiderande förhållanden och jordens sulfider 
oxiderats till sulfat och en sur torrskorpa bildas. Den geologiska termen är sur sulfatjord för 
oxiderad sulfidjord med ett pH under 4 efter oxidation (Boman, 2008). I denna rapport 
används termen oxiderad sulfidjord, alternativt sur sulfatjord och anaerob sulfidjord för att 
särskilja oxiderade sulfidhaltiga silt- och lerjordar från de som hålls under stabila reducerande 
förhållanden. 

För anaerob sulfidjord i norra Sverige har vanligen termen svartmocka använts på grund av 
mängden järnmonosulfid som ger den sin karakteristiska svarta färg. I mellersta och södra 
Sverige förekommer sulfidjordar istället vid benämningen gyttjelera och är istället för svart 
aningen blågrå, alternativt svagt grönaktig (Sohlenius & Lax, 2006). Efter att en sulfidhaltig 
jord, av exempelvis landhöjning, utsatts för oxiderande förhållanden får jorden istället en 
gråaktig färg och jordlagret får en orangefärgad torrskorpa (Geotekniska laboratorieanvisningar, 
del 2, 1984; Sohlenius & Öborn, 2002). 

Internationellt skiljs vanligen de anaeroba- och aeroba sulfidjordarna åt genom benämningarna 
Potential Acid Sulfate soil (PASS) respektive Actual Acid Sulfate Soil (AASS). Jordar som 
potentiellt kan bilda sura sulfatjordar (PASS) skiljs således åt från jordar som faktiskt blivit 
oxiderade och bildar sura förhållanden i jordens porvatten (ASS). 
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Tabell 12 Sammanställning av geokemiska parametrar och olika benämningar hos en sulfidjordsprofil (Mácsik, 2000; Pousette, 2010). 

 Nivå Benämningar pH Redoxpotential Fe/S Sulfat i 
porvattnet 

Omättad-, oxiderad 
zon 

Aerob sulfidjord, sur 
sulfatjord, AASS 

<6 >100 mV Hög 
(>10) 

Hög (>100mg/l) 

Övergångszon 

   Låg-Hög Högsta grundvattennivån
 

       Lägsta 

grundvattennivån 

Vattenmättad-, 
reducerad zon 

Anaerob sulfidjord, 
potentiell sur -
sulfatjord, PASS 

>6 <0 mV Låg (<5) Låg (<10 mg/l) 

Karakteristiska drag och identifiering 
I Sverige har sulfidjord legat under havs- och sjösediment eller gyttjehaltig jord eller gyttja i 
sammanställda kvartärgeologiska kartor. De kvartärgeologiska kartorna ger därmed en 
översiktlig bild över var sulfidhaltiga jordar potentiellt kan finnas (Pousette, 2007).  

Förhållandet mellan pyrit och järnmonosulfid är en avgörande faktor för vilket utseende en 
sulfidjord har, vanligen gör koncentrationen järnmonosulfid jordarna enkla att karakterisera 
genom sin svarta färg. Det förekommer sulfidhaltiga jordar, främst runt Mälardalen, där den 
svarta färgen ej går att använda vid identifiering då FeS2 är den dominerande järnsulfiden 
(Sohlenius, 2011). FeS2 påverkar inte jordens färg, vilket medför att andra kännetecken används 
för att känna igen jordarten, exempelvis genom den höga organiska halten (figur 31 nedan), låg 
densitet och svagt grönaktiga toner (Sohlenius, 2011). Enligt Sohlenius et al., (2015) skall 
avsaknaden av svartmocka inte användas som belägg för att en jordart är fri från sulfider. I 
Västerbotten har flertalet sulfidhaltiga jordar påträffats som inte innehöll någon svart FeS utan 
hade en mer gråaktig färg trots anaerobt tillstånd.  

 

Figur 31 Organisk halt bestämd genom glödgningsförlust hos 75 sulfidjordar (Pousette, 2010). 

Sulfidjordar kan även kännas igen av sin karakteristiska lukt av svavelväte, H2S, som bildats vid 
oxidations/ reduktionsprocesserna och som påminner om ruttna ägg (Larsson et al, 2007). Sur 
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sulfatjord karakteriseras bland annat med av ljusgrå färg med inslag av rostutfällningar 
(Sohlenius & Öborn, 2002), som syns tydligt i figur 32. I denna torrskorpa återfinns ofta 
vertikala sprickor och ibland det blekgula mineralet jarosit (Geotekniska laboratorieanvisningar, 
del 2, 1984). En annan indikation att en jord innehåller järnsulfider- och/eller sulfat är att 
vattendrag från områden där sulfidoxidationer pågått kan ha en tunn hinna av oljeskimrande 
järnbakterier på vattenytan, som indikerar en hög grad av järnutfällningar (Rosendahl et al, 
2009), exempel på oljehinna ses i figur 32 till höger. Ovanligt klart vatten har även noterats i 
försurade vattendrag vilket kan vara en trolig följd av att järnhumuskomplex som vid högre pH 
hållits stabil i vattenmassan istället instabiliserats av det låga pH värdet och sedimenterat efter 

botten (Erixon, 2009).  

Figur 32 Fotot till vänster är taget vid Skurholmsfjärden, Luleå, på torrskorpa med tydliga järnutfällningar i det oxiderade 
skiktet hos en sulfidjordsprofil. Fotot till höger är taget vid Björksgatan, Luleå, som avvattnar ett sulfidjordsområde där en 
tunn "oljehinna" observerats i ytligaste vattenytan. 

Från områden där sulfidhaltiga jordar oxiderats till sura sulfatjordar har ofta avrinningsvattnet 
ett lägre pH med förhöjda halter av flertalet lösta metaller, exempelvis Cd, Ni, Zn, Co, Al och 
Mn (Roos, 2005). De ökande metallkoncentrationerna kan dels vara en effekt av stabila 
metaller i sulfidjordarna som mobiliserats vid sulfidoxidationerna, men kan även komma av 
metaller som är bundna i marken och frigörs av vittringsprocesserna vid det lägre pH som 
uppkommer i marken (Larsson et al, 2007).  

Oxidationsprocesser 
Järnsulfider är stabila under reducerande förhållanden. Om förhållandena i en jordprofil 
förändras till oxiderade kommer sulfiderna att bli instabila och Fe och S frigöras i porvattnet 
tillsammans med vätejoner som sänker pH i porvattnet. Försurningen som orsakas mobiliserar 
flertalet grundämnen från sedimenten och transporteras bort med exempelvis grund- och 
ytvatten och påverkar akvatiska ekosystem (Sohlenius et al., 2015). Hur snabbt oxidationen 
sker och hur omfattande försurningen blir beror bland annat av vilka järnsulfider jorden 
innehåller, bakterietillgång, ursprungliga Eh och pH, vattenmättnadsgrad etcetera (Ward, 
2004). 

Redoxprocesserna för sulfidjord kan vara reversibla inom teknologiskt tid om jordens porer 
vattenmättas och anoxiska förhållanden återfås (Mácsik, 1994; Ward, 2004). I figur 33 nedan 
ges en förenklad bild över redoxprocesser för FeS och FeS2 vid syresatte respektive anoxiska 
förhållanden med inverkan av pH. 



58 
 

 

Figur 33 Förenklad illustration över redoxprocesser för FeS och FeS2, beroende på pH och Eh (Efter Mácsik, 2000; Larsson et al, 2007; 
Ward, 2004) 

Från figur 33 ses att oxidationen av FeS kan delas upp i två steg. Oxidationen inleds genom 
hydrolys av FeS till Fe(OH)2 och H2S. Oxidationen av H2S (1) är en snabb process och bildar 
elementärt S0 (Wiklander et al., 1950). Oxidationen av elementärt S0 (2) är istället en långsam 
flerstegsprocess där slutprodukterna är SO4

2−
 och H+ som sänker porvattnets pH. Från figur 33 

ses att oxidationen av en mol FeS2 bildar 4H+ och är därmed dubbelt försurande jämte en mol 
FeS som bildar 2H+.  

Atmosfärens syre är vid neutrala pH den dominerande oxidanten för järnsulfider. FeS har en fin 
textur och stor ytarea vilket medför en stor oxidationsbenägenhet redan vid låga syrehalter 
(Mácsik, 1994). FeS2 är mindre oxidationsbenägen för kemisk oxidation och oxidationen tar 
därför längre tid. Vid pH <4 tar mikrobiell oxidation med Fe3+ som oxidant över och 
katalyserar reaktionen och försurningen blir fyra gånger högre (Ward, 2004).  

Återfås en hög vattenmättnadsgrad och högt organiskt innehåll, förenklat uttryckt CH2O, kan 
nedbrytning av CH2O förbruka allt tillgängligt syre (Mácsik, 1994). När syret förbrukats 
utnyttjas SO4

2−som elektronmottagare, för att genom sulfatreduktion bryta ned CH2O och bilda 
H2S, se figur 33. Finns tillgängliga ferrojoner i porvattnet kan dessa reagera med H2S och bilda 
stabila järnsulfider. I Mácsik (1994) studerades en sulfidjordsprofil i Umeå där fluktuationer i 
grundvattennivån medförde att anaerob sulfidjord syresattes och oxiderades till en sur sulfatjord 
med pH vid 4. När grundvattennivån återgick till anaerobt tillstånd uppmättes pH >6 i 
porvatten. Den studerade jordens glödgningsförlust var ≥5. Faktorer som kan sakta ner 
återbildningen av sulfider kan vara lågt pH, låg halt avFe2+ och SO4

2−samt brist på organiskt 
material (Ward, 2004).  

De processer som styr oxidationshastigheten och därmed försurningshastigheten är komplexa 
och ett begränsat antal studier har utförts där oxidations- och försurningshastigheten hos 
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sulfidjord studerats. Biologisk oxidation, med inverkan av bakterier, dominerar vid lågt pH och 
kemisk oxidation dominerar vid högre pH (Ward, 2004). Den kemiska oxidationen av FeS2 är 
långsam men katalyseras av biologisk oxidation vid pH <4 (Arkesteyn, 1980). FeS är mer 
reaktiv än FeS2 vid kemisk oxidation och är därav mindre känslig för pH förändringar (Ward, 
2004). För jordar med FeS styrs försurningshastigheten av hur snabbt elementärt S0 oxideras till 
SO4

2− (Wilkander et al., 1950). Oxidation av S0 startar vid temperaturer över 5oC och optimala 
förhållanden för oxidation av S0 har i laboratorieförsök uppnåtts vid 30-40 oC och vid 
fukthalter nära fältkapaciteten (Yang et al., 2010). Yang et al (2010) menar att 
oxidationshastigheten i fält många gånger är lägre än rumstempererade inkubationsförsök. 

I Wiklander et al (1950) studerades ett 3 mm tunt lager FeS-jord som tilläts torka under 330 
dygn i kontakt med syre. En snabb oxidation av sulfid noterades och >99% av sulfiden var 
oxiderad efter 100 h. Sulfatbildningen tog längre tid och efter 330 dygn hade 73% av S0 
oxiderats till SO4

2−. Wiklander et al (1950) menar att oxidation av S0 kräver tillgängligt vatten 
och torra förhållanden kan bromsa oxidationshastigheten.   

Sulfidjord med försurningspotential behöver inte alltid medföra att försurande förhållanden 
erhållas vid oxidation sulfider. Jordar med hög neutraliseringspotential kan förbruka 
uppkommen syra från oxidationen utan att någon pH-sänkning genereras (Wennerberg, 2005). 
Neutraliseringspotentialen påverkas av exempelvis snäckskal eller andra buffrande 
karbonatmineral. Tidigare undersökningar har visat på hög neutraliseringspotential hos jordar 
från Uppsalatrakten med bland annat högt kalkinnehåll (Lax & Sohlenius, 2006; Wennerberg, 
2005).   

En problemjord 
Sulfidjord som tidigare varit vattenmättad och syresätts kommer att oxidera och allt eftersom 
kan övergå till sur sulfatjord med pH <3. Förändrade markförhållandena och lågt pH 
mobiliserar flertalet metaller och svavel från omkringliggande sediment och Fe, S, Al, Cd, Ni, 
Zn och Cu har observerats i höga halter från porvattnet (Sohlenius et al., 2015; Wennerberg, 
2005). Syresättningen beror vanligen av att grundvattennivån i ett område sänkts och jordens 
porer som tidigare varit vattenmättade kommer i kontakt med syre varpå oxidationen påbörjas. 
Grundvattensänkning sker naturligt genom landhöjning och av klimatstyrda sulfidoxidationer 
(Erixon, 2009). Uttrycket klimatstyrda sulfidoxidationer myntades i Erixon (2009) där en 
kraftig vattenkemisk variation uppmärksammades i avrinningsområden från sulfidbärande 
marklager. De stora variationerna i pH och mobiliseringen av vissa metaller visade sig vara 
starkt korrelerade till fluktuationer i grundvattennivån som orsakades av oregelbundna torr- 
och nederbördsperioder. Mycket troliga effekter från torrperioderna i dessa avrinningsområden 
var i vissa fall fiskdöd och ett minskat antal arter sjöfåglar. 

Grundvattensänkning sker också av människan, vid dikning och andra ingrepp som innebär en 
dränering av sulfidjordsområden (Joukainen & Yli-Halla, 2003; Åström & Spiro, 2000; Mácsik, 
1994). I Sverige sänks grundvattenytan ofta för jord- och skogsbrukssyften för att öka 
dräneringen och därmed produktiviteten hos potentiellt produktiva områden (Filippa, 2012). I 
både Sverige och Finland har förhöjda halter av tungmetaller noterats i vattendrag från 
jordbruksområden som dränerats (Sohlenius, 2011). Beräkningar av Österholm & Åström 
(2004) uppskattar att halveringstiden för belastningen av tungmetaller och S i närliggande 
vattendrag är ~30 år efter att dikning utförts. Inom jordbruket övergår allt fler från vanliga 
öppna diken till täckdiken, där vatten snabbt leds bort genom underjordsrör för att uppnå 
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tidigare skördar och undvika surt kapillärvatten i odlingsjorden (Filippa, 2012). Rörledningarna 
innebär i de flesta fall en utökad grundvattensänkning jämfört med öppna diken och innebär att 
mäktigheten av sura sulfatjordar ökar. Dränering påverkar stora arealer och i Sverige uppskattas 
≥5 % av den totala jordbruksmarken bestå av sura sulfatjordar (Sohlenius, 2011). I figur 34 
nedan ges en överskådlig blick av hur stor omfattningen av jord-och skogsbruksdikesområden 
kan vara i förhållande till var potentiella sulfid/ sulfatjordar kan finnas.  

 

Figur 34 Bild till vänster visar dikade jord- och skogsbruksområden markerad med orange färg och bilden till höger visar var 
potentiella sulfidsedimentsområden. Kartområdet sträcker sig över Aleån, Rosån och Alterälven, Norrbotten (Filippa, 2012). 

Ur geoteknisk synvinkel klassas sulfidjord som en problemjord ur flera synvinklar. Den har en 
hög vattenkvot, sättningsbenägen, låg skjuvhållfasthet och lös vilket medför en dålig bärighet. 
Sulfidjord förekommer främst efter Norrlands kustland, där huvuddelen av industri, 
befolkningsmängd och därmed infrastruktur finns och utvecklas (Larsson et al., 2007). För 
genomföra anläggningsprojekt i sulfidjordsområden krävs att åtgärder tas för att erhålla säkra 
konstruktioner. Det finns två alternativ till åtgärder, utgrävning av jordmassorna och ersätta 
dessa av andra bättre massor eller att använda jordförstärkningsmetoder in situ (Pousette, 2010).  

In situ stabiliseringar rekommenderas oftast men kan innebära svårigheter. Erfarenheter visar att 
traditionella kalk/cement-bindemedel ger dålig stabilitet för vissa sulfidjordar och utförda 
laboratorietester kan skilja sig från resultat erhållna i fält och medför förhöjda projektkostnader 
(Ezziyani, 2007; Larson et al., 2007; Andersson & Norrman, 2004). Att gräva ut jordmassorna 
innebär i många fall stora kostnader för att transportera och slutförvara sulfidmassorna vid 
tillståndspliktig deponi. Efter norrlandskusten begränsas antalet sulfidjordsdeponier främst till 
Dåva DAC i Umeå (Naturvårdsverket, 2012; Fägerman, 2016) vilket innebär att 
transportsträckorna kan blir långa. Att leverera sulfidmassor till deponi omgärdas även av 
begränsningar. Materialet skall vara känt och analyserat av MRM-konsult i Luleå, begränsade 
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avlämningstider på mottagningsanläggningen och leveranser skall ske i kampanjer med viss 
volym per dag. Begränsningarna grundar sig bland i DÅVAs tillstånd (Länsstyrelsen 
Västerbotten, 2008) där bland annat hanteringstiden inom anläggningen begränsas till 24 h samt 
att deponering under grundvattennivån är en resursintensiv behandlingsmetod.  

Flera stora projekt bygg- och anläggningsprojekt som involverar sulfidjord kommer att pågå 
under lång tid. Det är därför viktigt, både för tillsynsmyndigheter, byggherrar, entreprenörer 
och tillsynsmyndigheter med ett gemensamt underlag för hantering av sulfidhaltiga massor 
(Wennerberg, 2005). Ett pågående examensarbete (E. Vertanen, personlig kommunikation, 2 
februari 2016) menar att de största problemen gällande sulfidjord i väganläggningsprojekt 
återfinns i planeringen-, projektledningen- och i de ekonomiska aspekterna för projekten och 
inte själva slutbehandlingstekniken. Enligt Fägerman (2016) påverkas anläggningsbranschen 
idag av de oklarheter och begränsningar som finns kring sulfidjordshanteringen och nämner tre 
typfall: 

1. Stora anläggningsprojekt, > 1000-tals ton schaktmassor och innefattar markgeotekniska 
undersökningar. I dessa fall byggs en kunskapsbank upp över var sulfidjord återfinns 
inom projekten. Borttransport- och deponiavgift ca 800kr/ ton sulfidjord.  

2. Mindre anläggningsprojekt, 100-tals ton schaktmassor, vid exempelvis trumbyten eller 
dylikt. Inga geotekniska undersökningar utförs i förväg. Projekten är tidsbegränsade för 
att inte påverka trafikrytmen. Vad händer om potentiell sulfidjord påträffas? 
Felhantering innebär risker, schaktstopp i väntan på karakterisering (>10 dygn) 
fördyrar. 

3. Sulfidjordshanteringen fördyrar infrastruktursatsningar och attraktiva markområden 
förkastas och mindre lämpade markområden nyttjas av kostnadsskäl. Kostnadsexempel, 
anläggning av en verksamhet i Luleåområdet som innefattar 5 000 ton sulfidmassor som 
måste schaktas undan innan arbetet påbörjas. Enbart borttransport och deponiavgift av 
jordmassorna uppgår till 4 000 000 kr.   

Råd- och rekommendationer för sulfidjord - från Pousette, 2007 
På uppdrag av dåvarande Ban- och Vägverket togs en vägledning fram i Pousette (2007) över 
hur sulfidjord skall hanteras utifrån dess miljögeotekniska egenskaper. Utgångspunkten var att 
genom klassificering och kunskap finna bättre alternativ till kostsam deponering i de fall detta 
var möjligt.  

I projektet togs ett kunskapsunderlag med rekommendationer fram tillsammans med en metod 
för att bedöma sulfidjords försurningspotential. I rekommendationerna beskrivs att in situ-
metoder skall i första hand tillämpas om möjligt. I de fall utgrävning sker skall uppläggning i 
första hand ske under grundvattenytan för hålla massorna ”inerta”. När detta ej är möjligt skall 
delvis vattenmättad uppläggning ske och sista alternativet är helt ovan grundvattenytan. Vid 
alternativ om uppläggning noteras vikten av att tillämpa försiktighetsprincipen och undvika 
naturkänsliga områden.  

Klassificeringssystemet som togs fram innefattade ett cykliskt lakningsförfarande för bedömning 
av försurningseffekt, Fe- och S analyser för att uppskatta försurningspotential med mera. 
Lakningsförfarandet beskrivs som en liknelse till vad som kan ske under naturliga förhållanden 
då sulfidjord tillåts torka och ytvatten tillåts perkolera genom jorden. En avvikelse från naturliga 
förhållanden är dock att i metoden torkas proverna vid 105oC, vilket inte sker i det naturliga 
fallet. Med åren har mindre justeringar i bedömningssystemet gjorts och det modifierade 
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metodutförandet beskrivs i Pousette (2010). Metoden är idag den enda kommersiella metoden 
som används för att klassificera sulfidjord. Att klassificera sulfidjord enligt dagens 
bedömningssystem tar cirka 10-15 arbetsdygn, varierande av lakningsförfarandet där antalet 
laksteg kan variera från fall till fall.  

De analyser som behövs utföras för bedömning enligt detta bedömningssystem är en okulär 
granskning, vattenkvot, glödgningsförlust, svavel- och järnhalt samt lakning enligt MRM-
metodiken. Samtliga parametrar bedöms enskilt för att tillsammans utgöra grunden till en 
samlad bedömning och innefattar:  

Okulär bedömning – Den okulära bedömningen används för att snabbt göra en förenklad 
uppskattning på kornstorleksfördelningen och därigenom ett ungefärligt värde på 
permeabiliteten. Permeabiliteten är ett mått över hur tät jorden är och därför inverkar på hur 
snabbt jorden syresätts.  

Glödgningsförlust- Används för att ge en uppfattning av halten organiskt material, där en 
halt >8% kan antas ha en buffrande effekt.  

Järn och svavelhalt – Kunskap om en sulfidjords svavelinnehåll används för att bedöma 
jordarnas försurningspotential. Fe/S kvoten kan användas för att ge information om en 
sulfidjords försurningseffekt. 

Lakning enligt MRM-metodik- Det lägsta pH-värdet som uppmäts under en lakserie kan 
användas för uppskattning av försurningseffekten och antalet aeroba laksteg till pH<4 används 
för försurningshastigheten. Det anaeroba laksteget (steg 0) används för att bestämma en 
sulfidjord oxidationstillstånd.  

Dagens hantering i samband med bygg- och anläggningsprojekt 
I flertalet fall har utgrävda sulfidmassor hanterats felaktigt och inneburit negativa konsekvenser 
för närmiljön. Ett omdiskuterat fall är den otillåtna deponeringen av > 20 000 m3 sulfidmassor i 
Haparanda i samband med byggnationen av Haparandabanan (Svanberg, 2016, 12 februari).  
Det finns idag inga riktlinjer hur utgrävda sulfidjordar skall hanteras, utan varje fall bedöms 
individuellt (Pousette, 2010). Tidigare har sulfidjord används till utfyllnader, bullervallar och 
terrängmodelleringar (Miljösamverkan Västerbotten, 2014). Det förekommer dock juridiska 
svårigheter för sulfidjord, gällande huruvida jorden skall klassas som ett avfall eller ej. Beroende 
på hur jorden skall användas och syftet med åtgärden kan utgrävd sulfidjord omfattas av 
avfallsdefinitionen. 15 kap. 1 § miljöbalken som ett ämne eller föremål innehavaren avser göra 
sig av med. Vidare om/ hur jordmassorna kan undantas från avfallsbegreppet och hanteras som 
biprodukt eller ej, där har åsikterna gått isär (MÖD, 2014).  

Miljömyndigheter har jämfört risker med sulfidjordsupplag med läckage från gruvupplag och 
Mark och Miljööverdomstolen menar att undantaget från avfallsdefinitionen inte är tillämpbart 
på sulfidjord då hantering innebär en ökad risk för utlakning vid kontakt med syre (MÖD, 
2014). Trenden har utvecklats till att all sulfidjord skall hanteras och slutförvaras på 
tillståndspliktig deponi. Innan deponeringen måste jorden klassificeras och jordmassor med en 
försurningspotential deponeras under vattenmättade förhållanden (Länsstyrelsen Västerbotten, 
2008).  

Det saknas kunskap över hur snabbt försurningen hos upplagd sulfidjord sker (Sjödin, 2010; 
Pousette, 2010; Mácsik et al., 2016) och det finns inga metoder som i realtid kan utvärdera 
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försurningshastigheten. Idag tillämpas 24 h som riktlinje för hur lång tid utgrävd sulfidjord får 
hanteras och mellanlagras innan den måste transporteras till deponi för att undvika negativ 
miljöpåverkan. Antalet sulfidjordsanläggningar är idag begränsade och kan innebära långa 
transporter då inte alla infrastrukturprojekt är i direkt anslutning till deponierna. Den korta 
hanteringstiden, kunskap om försurningshastighet tillsammans med ett begränsat antal deponier 
medför att kostnader i bygg- och anläggningsprojekt kan fördubblas (Mácsik et al., 2016), se 
även En Problemjord ovan. 
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Bilaga 2a. Resultat från utvärdering av försurningsnivå. 

 

Figur 35 Diagramöversikt för samtliga mätningar vid utvärdering av oxidations- och försurningshastighet. 

Tabell 13 Samlade resultat för samtliga lakningar utföra vid utvärdering av oxidations- och försurningshastighet under 10 

dygn. 

Tid från start [h] 0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 

Serie  0-3 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 3 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 2 3 

pH - 3 m 7,37 7,61 7,43 7,32 7,31 7,17 6,27 6,23 6,15 5,95 6,15 6,3 6,08 5,99 5,97 5,92 6,12 6,21 6,21 6,11 6,31 6,21 6,09 6,11 6,14 6,07 6,27 6,1 6,08 

pH - 2 m 7,28 7,37 7,38 7,37 6,52 6,79 5,79 5,98 5,92 5,89 5,85 5,82 5,78 5,95 5,82 5,8 5,76 5,81 5,74 5,78 6,01 6,03 5,61 5,58 5,59 5,7 5,99 5,75 5,72 

pH - 1 m 6,51 6,42 6,4 6,81 6,61 6,46 5,75 5,69 5,28 5,51 5,37 5,79 5,47 5,42 5,09 5,21 5,29 5,34 5,47 5,44 5,61 5,42 5,36 5,52 5,36 5,64 5,28 5,47 5,56 

Eh - 3 m [mV] -65 -63 -67 -63 53 24 149 211 182 285 287 279 294 291 293 294 288 279 284 290 298 297 317 310 305 318 314 309 306 

Eh - 2 m [mV] -42 -44 -52 -51 112 41 255 263 274 285 285 289 295 306 307 296 296 304 296 304 301 305 320 322 313 322 316 316 316 

Eh - 1 m [mV] 8 171 5 6 208 213 282 291 309 283 310 300 314 321 328 316 328 326 320 321 323 340 349 347 350 328 358 337 317 

Ec - 3 m [µS/cm] 51,6 46,1 54,3 47,9 48,3 51,4 68,8 68,8 72,6 69,3 69,3 45,6 73,6 98,1 82,2 95 90 80,7 57 78,7 88,7 71,8 75,3 71,5 73,5 116 64,9 90,9 91,5 

Ec - 2 m [µS/cm] 55,7 50,8 47 45,6 41,7 47,3 44,1 48,2 46,2 52,2 46,8 43,2 49,8 53,1 55,4 58,2 59 52,6 67,3 59,9 62 68,5 53,6 60,7 66,9 53,8 48,5 63,1 67,9 

Ec - 1 m [µS/cm] 57,5 34,9 53,2 48,3 38,6 44,6 29,5 49,4 31,5 22,6 42,1 26,2 32,1 70,1 37,1 33,1 59,2 47 52,8 39,7 42,5 70,8 28,7 47,5 72,3 33,2 63,2 43,3 31,3 
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Bilaga 2b. Resultat från utvärdering av försurningsnivå – Fortsatt lakning. 
För den anaeroba provkroppen, serie 3 – 3 m (se bilaga 1a) fortsatte lakserien ytterligare 81 
dygn efter att det ursprungliga försöket avslutats. Likt tidigare bevattnades provkroppen med 15 
ml vatten inför varje lakningstillfälle. Resultatet för samtliga analyser redovisas i figur 36 och 
tabell 14 nedan.  

 
 
Figur 36 Diagramöversikt för samtliga analyser av pH, Eh och Ec för anaerob sulfidjord som under 91 dygn luftats  

Tabell 14 Samtliga värden för Eh, pH och Ec för serie 3- 3 m vid kontroll av försurningsnivå. 

 Dygn från start Max/min/max 
från MRM-

Lakning  0 4 10 18 24 31 48 55 70 91 

Eh [mv] -65 279 306 349 321 373 369 Ej mätt 368 370 423 

pH 7,37 6,3 6,08 5,9 5,93 6,08 5,89 5,91 5,94 5,92 3,26 

Ec [µS/cm] 51,6 45,6 91,5 98,2 129,8 103,6 97 101,1 117,5 84,4 396 

 
Från resultaten ses att noterbara effekter av oxidationen enbart skedde under de första ca 20 
dygnen från det att den anaeroba provkroppen placerades ut på bordet. Efter detta skedde inga 
mätbara förändringar i jorden. Det är svårt att säga vad som ligger bakom detta. Ingen av de 
analyserade parametrarna tenderar att uppnå den maximala försurningseffekten som uppmättes 
genom MRM-lakning på ett jämförbart jordprov. 
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Bilaga 3. Tabell med elementkoncentrationer i lakvätskan dag 1 och dag 10 
vid kontroll av försurningsnivå.  
Tabell 15 Resultat metallanalys i lakvätskan hos prover lakade dag 1 och dag 10 för serie 0 och serie 1. Koncentrationer för dag 10 är 
redigerade till att motsvara lakning vid L/S=5. 

 1 m - Oxiderad zon 2 m - Övergångs zon 3 m- Anaerob zon 

 Dag 1 Dag 10 Dag 1 Dag 10 Dag 1 Dag 10 
ELEMENT START Serie 0 Serie 1 START Serie 0 Serie 1 START Serie 0 Serie 1 
Ca (mg/l) 0,38 1,70 <0,1 0,83 0,33 0,30 0,71 0,49 0,67 
Fe (mg/l) 6,53 1,72 0,34 9,43 0,34 1,66 4,45 0,17 2,89 
K (mg/l) 6,24 6,91 4,02 4,76 4,01 3,74 5,14 3,88 6,06 

Mg (mg/l) 0,48 0,46 <0,09 1,04 0,20 0,23 0,87 0,40 0,77 
Na (mg/l) 3,21 3,10 1,85 7,06 4,80 3,26 7,54 7,00 8,46 
Si (mg/l) 4,81 3,23 2,62 7,12 2,34 5,13 6,05 2,16 10,29 
Al (µg/l) 2 093,77 686,06 151,49 3 340,33 273,51 1 385,47 1 829,17 192,93 1 638,34 
As (µg/l) 12,60 2,46 4,87 9,20 1,80 1,70 11,20 1,04 1,88 
Ba (µg/l) 55,39 91,43 2,56 60,59 5,51 11,00 29,18 6,50 21,72 
Cd (µg/l) 0,04 0,16 0,02 0,08 0,00 0,01 0,06 0,01 0,02 
Co (µg/l) 0,81 3,56 0,08 1,46 0,28 0,30 1,13 0,43 1,00 
Cr (µg/l) 6,58 0,36 1,32 9,97 0,91 1,46 4,68 0,44 2,43 
Cu (µg/l) 13,92 8,41 4,27 19,04 3,99 3,73 9,34 4,19 9,03 
Hg (µg/l) 0,01 0,002 <0,002 0,01 0,002 <0,002 0,00 0,01 0,003 
Mn (µg/l) 25,61 80,45 2,33 98,27 31,81 29,85 116,12 65,91 92,78 
Mo (µg/l) 6,05 0,05 1,03 14,77 1,38 1,34 32,47 1,27 2,20 
Ni (µg/l) 2,04 6,12 0,30 3,96 0,84 0,83 2,72 1,38 2,61 
P (µg/l) 330,33 27,94 47,85 383,93 62,38 88,67 153,12 66,94 108,59 

Pb (µg/l) 6,03 0,35 0,16 7,16 0,18 0,69 2,85 0,12 1,53 
Sr (µg/l) 14,43 31,08 1,31 18,43 4,91 5,95 13,56 7,96 13,62 
V (µg/l) 15,86 0,56 1,39 24,54 1,09 3,11 11,71 0,67 4,11 
Zn (µg/l) 8,01 20,85 0,66 23,22 1,28 2,13 10,28 1,12 6,62 
S (mg/l) 2,75 6,05 1,65 2,65 3,74 2,67 1,84 5,92 7,17 
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Bilaga 4. Adsorptionspotential  
 
Tabell 16 Sammanställd information över mobiliserade metalljoners möjlighet till adsorption vid olika oxid- och 
humuskomplex under oxiderade förhållanden (Naturvårdsverket, 2006). 

Element Fe-oxid Al-oxid Mn-oxid Humusämnen 

Ca - - Ja, om pH>6 Ja, om pH>6 

Cu Ja, om pH>4 Ja, om pH>4 Ja hög, om pH>4 
Ja hög, om 

pH>4  

As Ja hög, om pH<10 
Ja hög, om 

pH<10 Ja, om pH<10 - 

Cd Ja, om pH>5 Ja, om pH>5 Ja, om pH>5 Ja, om pH>5 

Pb Ja, om pH>4 Ja, om pH>4 Ja, om pH>4 Ja, om pH>4 

Mo Ja, om pH>7 Ja, om pH>7 - - 

Ba Ja, om högt pH - - Ja 

Co - - Ja Ja 

Cr Ja Ja - - 

Ni Ja, låg - - Ja 

V Ja Ja - Ja 

Zn Ja, om högt pH - Ja, om högt pH Ja 
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Bilaga 4. Samlade resultat från lakning enligt MRM-metoden.   

 

 Laksteg 
Anaerobt Aerobt 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 

pH - 3 m 7,47 7,19 5,59 4,74 4,36 4,47 3,98 3,71 3,59 3,58 3,51 
pH - 2 m 7,58 6,73 4,73 4,48 4,16 3,78 3,6 3,42 3,43 3,43  pH - 1 m 5,76 5,95 3,8 3,35 3,09 3,11 2,97 2,93 2,96 2,93  Eh - 3 m [mV] -38 12 248 312 336 325 379 387 396 403 411 
Eh - 2 m [mV] -53 97 310 331 358 386 402 396 406 407  Eh - 1 m [mV] 222 246 382 419 452 437 440 447 460 473  Ec - 3 m [µS/cm] 92,1 100 239 168 137 128 132 149 155 145 135 
Ec - 2 m [µS/cm] 141,7 259 953 718 613 558 576 526 418 301  Ec - 1 m [µS/cm] 249 616 1058 1048 1128 936 1112 960 904 800  

B 

pH - 3 m 7,5 6,12 4,65 4,03 3,78 3,54 3,4 3,56 3,26 3,3 3,27 
pH - 2 m 7,59 6,69 4,58 4,2 3,7 3,43 3,34 3,21 3,19 3,15  pH - 1 m 7,17 6,41 3,82 3,59 3,69 3,43 3,38 3,31 3,35 3,37  Eh - 3 m [mV] -46 215 318 365 380 405 411 392 413 423 422 
Eh - 2 m [mV] -57 108 325 344 387 411 418 419 430 430  Eh - 1 m [mV] 10 154 376 399 386 381 404 415 415 412  Ec - 3 m [µS/cm] 48,1 99,1 365 396 344 372 378 281 367 327 296 
Ec - 2 m [µS/cm] 66,3 141 538 439 524 520 528 533 484 427  Ec - 1 m [µS/cm] 38,3 64,5 372 305 279 310 335 340 290 267  

C 
pH 2-3 m 6,33 6,4 4,64 4,24 3,88 3,69 3,6 3,49 3,69 3,36  Eh - 2-3 m [mV] 176 159 322 347 377 389 403 401 402 428  Ec  - 2-3 m [µS/cm] 359 927 397 536 476 407 381 375 314 327  
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Bilaga 5. Utseende sulfat- & sulfidjord  

 

 

Figur A Oxiderad torrskorpa med 
rostutfällningar, sur sulfatjord. 

Figur B Anaerob svart sulfidjord där 
den övre delen kommit i kontakt med 
syre och oxiderat. 

Figur C Oxiderad torrskorpa med 
tydliga rostutfällningar. 

Figur D Svart sulfidjord som delvis 
börjat oxidera i sprickzoner. 

Figur E Typisk sulfidjordsprofil med en 
anaerob vattenmättad zon (svart), en 
övergångszon och en oxiderad 
torrskorpa närmast markytan. 

Figur F Svartbandad sulfidjord varvad 
med grå lera. 


