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Sedimentprovtagning 

Examensarbete Samhällsbyggnad 2011 

Förord 

Som en avslutande del av Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska universitet skall 

ett examensarbete med en skriftlig rapport av enklare forskning- eller utredningsstruktur 

skrivas. Rapporten skall behandla någon av de kunskaper som studenten har tillförvärvat sig 

under studietiden.  

Ett stort tack riktas till Sweco Environment i Luleå som lät mig följa med under flera 

sedimentprovtagningar under min verksamhetsförlagda utbildning och på så sätt väckte mitt 

intresse för ämnet. 

Ett särskilt tack riktas till min handledare både under den verksamhetsförlagda utbildningen 

och examensarbetet; Malin Svensson.  

 



 
 

ii 
Sedimentprovtagning 

Examensarbete Samhällsbyggnad 2011 
 

 

 

Sammanfattning 
Som en del av kursen Y0009B så skall ett examensarbete med en skriftlig rapport av enklare 

forsknings- eller utredningsstruktur skrivas. Rapporten skall behandla någon av de kunskaper 

som studenten har lärt sig under studietiden.  

Detta examensarbete behandlar sedimentprovtagning och några av de tekniker som idag finns 

på marknaden. Grunden till examensarbetet kommer från en litteraturstudie som utförts under 

våren 2011, samt från egna erfarenheter som förvärvats under min verksamhetsförlagda 

utbildning hos SWECO Environment under vintern och våren 2011. Arbetet behandlar 

bottenhuggare och rörprovtagare, samt för- och nackdelar med dessa. 

Det har visat sig under arbetets gång att det vid mindre provtagningar är det främst 

rörprovtagare som används och även mer eller mindre modifierade versioner av denna. Den 

största svårigheten med denna är även risken att provtagaren fryser ihop vid provtagningar 

under vintertid. För att lättare få fram information om respektive provtagare, dess för- och 

nackdelar och hur de används så bör någon typ av informationsblad framställas. 
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1. Inledning 
Sediment definieras som ” … en lös avlagring som bildats på jordytan och som innan den 

avsatts transporterats i vatten, luft eller is. Avlagringen kan bestå av mineral och 

bergartsfragment, kemiska utfällningar eller organiskt material. Sediment omfattar en stor del 

av jordarterna och utgör första stadiet i bildningen av sedimentära bergarter. Samman-

packning, cementering och kristallisation omvandlar sedimenten i ett senare skede till fasta 

bergarter”1. 

Sedimentprovtagning och sedimentundersökning har rötter som sträcker sig tillbaka till 

antiken. Människan alltid har bosatt sig i områden nära vatten och vattendrag och har ett 

intresse och nyfikenhet för sitt närområde som lett till att undersökningar av sediment skedde 

redan då. 

Med ordet sediment menas oftast bottensediment i sjö, hav eller vattendrag2. Provtagning av 

sediment sker av olika anledningar. Ofta är det för att utföra någon typ av miljöteknisk 

undersökning för att utreda föroreningsbilden i ett område inför olika typer av projekt så som 

tillexempel muddring. Föroreningar i sediment kan utgöra ett hot för människor, djur och 

växter och måste därför tas i beaktning innan sådana projekt utförs. Sedimentprovtagning kan 

även göras för att utreda vilken typ av material som botten består av och hur lagerföljden i 

bottenmaterialet ser ut. Vilken som är syftet med miljöundersökning skall avgöra kvalitén på 

provtagningen3. I vissa fall kan provtagningen behövas göras grundligare, medan det i andra 

fall kan räcka med några få prover för att få en uppfattning av sedimentet. Provtagning av 

sediment kan antingen utföras för hand eller med hjälp av en borrbandvagn. I denna rapport 

kommer dock endast sedimentprovtagning utförda för hand att utredas.  

2. Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att göra en fördjupad utredning av sedimentprovtagning där målet är att 

jämföra olika tekniker mot varandra. Detta görs genom en litteraturstudie av ämnet samt att 

utvärdera olika typer av sedimentprovtagningsmetoder baserat på praktiska 

provtagningsförsök. 

2.1 Frågeställning 
Följande frågor ligger till grund för utredningen:  

• Vilka sedimentprovtagningstekniker används i dagsläget? 

• När används de olika teknikerna? 

• Vilka för- och nackdelar har de olika teknikerna? 

                                                 
1 Nationalencyklopedin  http://www.ne.se/sediment/1113475 11-04-11 
2 SGF Fälthandbok 
3 SGF Fälthandbok 
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2.2 Avgränsningar 
Utredningen har begränsats till att enbart att granska metoder utförda för hand till 

miljötekniska undersökningar samt provtagare som används för att ta ut ytliga 

sedimentprover. Med ytliga prov menas i detta fall under 50 centimeter. 

2.3 Metod och genomförande 
Uppdraget har genomförts som en litteraturstudie av både tryckta och elektroniska källor. 

Även egna erfarenheter från provtagning i fält har använts för att värdera olika 

provtagningsmetoder. 

3 Sedimentprovtagning 

3.1 MIFO 
Naturvårdsverket har framställt en Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO). 

Metodiken skall användas som ett hjälpmedel vid bedömning av förorenade områden och 

faran som dessa kan utgöra för människors och djurs hälsa. Det finns fyra riskklasser enligt 

Naturvårdsverkets MIFO klassning rangordnade från klass 1 (mycket hög risk) till klass 4 

(liten risk). 

Utifrån dessa klasser arbetar man därefter med olika faser. Fas ett är den orienterande fasen 

och fas två är en översiktlig fas. Som en del av MIFO klassificeringen kan då 

sedimentprovtagning vara ett sätt utreda ett områdes riskklass.    

3.1.1 Orienterande fas (MIFO 1) 
Innan provtagning av sediment påbörjas bör en plan för miljötekniska undersökningar 

upprättas. Bakgrundsfakta för området och vilka föroreningar som kan tänkas finnas i området 

utreds och sammanställs. Platsbesök bör genomföras redan i början av den orienterande fasen 

för att klarlägga hur platsen för provtagningen ser ut och om det finns några hinder eller 

begränsningar för att utföra en fältundersökning. 

Planförhållanden för området bör också utredas, gärna både översiktligt och på detaljnivå. Om 

tidigare undersökningar har utförts i området kan även dessa tas med i beaktning. Intervjuer 

kan utföras med personer som känner till och har information om det berörda området.  

Informationen som framkommer under denna fas ligger senare till grund för den 

provtagningsplan som framställs senare under arbetet. Tänkbara arbetsmiljörisker som kan 

finnas för provtagaren undersöks och tas med här. Denna fas av arbetet brukar även kallas för 

den orienterande fasen4.  Denna inledande fas gäller oavsett vilken typ av provtagningsmetod 

som sedan används. 

                                                 
4 SGF Fälthandbok 
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3.1.2 Översiktlig undersökning (MIFO 2) 
I denna fas genomförs översiktliga undersökningar och provtagning. I början av denna fas 

framställs provtagningsplanen som används under själva provtagningen. Syftet med 

provtagningsplanen är att beskriva hur provtagningen ska genomföras. Av 

provtagningsplanen ska det framgå var prover ska tas ut, på vilket djup proverna ska tas, antal 

prover och vilka analysparametrar som ska undersökas. Även annan information så som en 

plan över området, provtagningens avgränsningar och eventuella kritiska moment ur miljö 

och kvalitetssynpunkt bör ingå5. 

 Det är i denna fas som sedimentprovtagning kommer in i bilden. Det huvudsakliga syftet med 

denna fas är att få en översiktlig bild av föroreningssituationen i området, vilka halter av 

miljöfarliga ämnen som det kan tänkas finnas, vilken utbredning dessa har, samt att identifiera 

vilka eventuella spridningsvägar som förekommer. Naturvårdsverket rekommenderar att 

delarna som bör förekomma i MIFO 2 är: 

• Inventering 

• Provtagningsplan 

• Provtagning i fält 

• Analyser 

• Utvärdering och riskklassning 

• Redovisning6. 

 Resultaten ifrån proverna i denna fas avgör även om ytterligare provtagningar är 

nödvändiga.  

4 Tekniker 
Teknikerna som används inom sedimentprovtagning idag är en kombination av erfarenheter 

från en mängd olika vetenskapliga områden som tillexempel geologi, hydrologi, toxikologi, 

oceanografi och liknade teknikområden. Men det är främst gruvdriften och då i första hand 

prospekteringen av nya gruvområden som gjort att provtagningstekniker för sediment-

provtagning gått fort och starkt framåt7. 

Det finns en mängd olika sedimentprovtagare på marknaden idag. De flesta av dem påminner 

om varandra och har arbetats fram genom ”trial and error” det vill säga analysera de 

provmetoder som finns för att sedan utveckla egna bättre metoder. De vanligaste teknikerna 

idag är provtagare som antingen är skopformade eller rörformade. De skopformade 

provtagarna används främst när ett ostört prov inte är nödvändigt. Provtagarna finns sedan 

                                                 
5 SGF Fälthandbok 
6 Naturvårdsverket rapport nr: 4918 
7 Manual of aquatic sediment sampling, 1995 
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återigen i en mängd olika modeller och utföranden, men de som kommer att presenteras här är 

provtagare för ostörda ytliga sediment, något djupare (<1m) samt provtagare för störda prov. 

Med termen stört prov innebär att spänningsförhållandena och lagringsföljden i 

sedimentprovet har påverkats kraftigt av provtagningen, med ostört prov så är förhållandena i 

sedimentet intakta och har inte påverkats av provtagningen.  

Proven kan utföras med hjälp av dykare, från båt eller från is. Fördelen med dykare är att en 

mycket god överblick över botten fås. Från båt kan det vara svårt att få exakta provpunkter 

speciellt om vädret inte är bra. Från is är det lätt att mäta exakta punkter och provtagningen 

kan ske i lugn och ro. Dock finns risken att utrustningen fryser ihop. 

4.1 Bottenhuggare 
Bottenhuggare används för provtagning av ytliga sediment och när ostörda prov inte är 

nödvändiga. Bottenhuggaren har två ”käftar” eller skopor som slår igen. Dock finns risken att 

fina partiklar sköljs bort och riskerar därför att bli underrepresenterade i provet. 

Bottenhuggaren lämpar sig bäst vid bottenfaunaundersökningar. När sedimentet är finkornigt 

(finare än sand) så används oftast en bottenhuggare av modell ”Ekmanhämtare”. För något 

hårdare bottnar så används bottenhuggare av modell ”van Veen”. 

Vid användning av bottenhuggaren fästes en lina i provtagaren. Provtagaren 

sänks sedan ner, öppen, till sedimentet. Därefter stängs provtagaren och 

dras försiktigt upp till ytan igen. Sedimentprovet blir tillgängligt från toppen 

av provtagaren. Vatten som finns i provet kan avlägsnas med en pipett eller 

en hävertslang8.  

4.1.1 Ekmanhämtare 
Ekmanhämtaren finns i flera olika storlekar med korgar som rymmer mellan 

2800 till 28320 cm³. Det finns även en längre modell som kan användas för 

djupare penetration av sedimentet. Standardmodellen kan hanteras för hand 

men för de större varianterna rekommenderas en vinsch eller liknande9. 

Ekmanhämtaren rekommenderas för mjuka finkorniga sediment så som sand (0,6 – 0,2 mm) 

och silt (0,002-0,06 mm). En nackdel är om det finns större objekt på botten som tillexempel 

grus, stenar eller grenar så kan dessa förhindra att skoporna stängs och hela provet rinner ut på 

botten igen innan det har hunnit komma upp till ytan. En annan nackdel är att, i och med att 

provtagaren väger så mycket, vid väldigt mjuka och finkorniga sediment sjunker provtagaren 

för djupt ner. Detta kan dock förhindras genom att styra provtagningsdjupet med hjälp av 

samtidig mätning av hur djupt ner provtagaren sjunker i sedimentet. Mätningen sker med 

hjälp av ett lod. 

 

                                                 
8  SGU Fälthandbok  
9 Handbook of Techniques for aquatic sediments sampling, 1994 

Figur 1 Ekmanhämtare 
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4.1.2 Van Veen 
Van Veen hämtaren rekommenderas för något fastare material så som grövre sand (0,6-2 

mm). Den fungerar även bra i vattendrag som är strömmande då den på grund av sin vikt är 

stadigare än tillexempel Ekmanhämtare.  

Van Veen finns i flera olika modeller. Dessa väger mellan 30 till 65 kg och kan ta upp 

sedimentprover från ca 18 liter och upp till 75 liter för de större 

modellerna. Van Veen provtagaren tillåter vattengenomströmning 

från skopan vilket gör att det är lätt att sänka skopan rakt ner när 

starka undervattensströmmar finns10. Många modeller har ett nät på 

ovansidan av skoporna där vattnet kan strömma igenom. 

Den stora ytan som täcks av skoporna och kraften som skoporna 

slår ihop med gör att sedimentproven som tas upp med Van Veen 

är relativt ostörda. Men är det helt ostörda prover som behövs, bör 

en annan provtagare användas så som tillexempel en 

kolvprovtagare. 

En fördel med Van Veen är att det inte finns några lösa eller 

hängande delar inne i skoporna som kan störa eller förorena provet. 

Dock så är provtagaren relativt tung jämfört med många andra och 

är på grund av sin storlek och vikt mer lämpad för provtagning till havs där vattnet är djupare 

och starka strömmar kan finnas. 

 

Figur 3 Olika typer av Van Veen provtagare 

                                                 
10 Manual of Aquatic sediment sampling, 1995, s. 62 

Figur 2 Van Veen 
provtagare 
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4.2 Rörprovtagare 
Rörprovtagare ”används för att i lösa sediment erhålla sedimentprofiler från ytliga, lättrörliga 

sedimentskikt ner till fastare sediment”11. En rörprovtagare består av ett rör med en diameter 

på 50 – 100 mm med eller utan slutare. Röret kan vara i plast, metall eller plexiglas. Det är en 

stor fördel om provröret är i plexiglas så att en inspektion av det upptagna sedimentprovet kan 

göras utan att störa det. 

Provtagning med en rörprovtagare går till så att en lina fästes i provtagaren. Provtagaren sänks 

därefter försiktigt ner under vattenytan för att därefter släppas ner så att den med hjälp av sin 

egen tyngd sjunker ner till provtagningsnivån och igenom sedimentet. Om det är små 

vattendjup kan en pinne användas för att pressa ner provtagaren. Därefter dras provtagaren 

försiktigt upp aningen för hand eller, om det rör sig om en provtagare av modell större, med 

hjälp av en vinsch. En kolv sluter automatiskt till ovansidan av röret så att ett undertryck 

skapas som håller kvar provet i röret. 

Innan hela röret dras upp till ytan försluts provröret med en gummikolv för att förhindra att 

det faller ut. Om det rör sig om mycket löst sediment kan man med fördel frysa hela provröret 

för att undvika att man stör provet. 

Provets längd varierar naturligtvis och avgörande faktorer är bland annat provtagarens tyngd 

och sedimentets tjocklek. När provet kommit upp till ytan och röret tillförslutits trycks provet 

ut ur provtagaren och delas upp i skikt som är intressanta. Detta varierar från gång till gång. 

Är det färska föroreningar som spåras är det översta ytskiktet från 0 – 20 mm som är  

                                                 
11 SGU Fälthandbok s.45 

Figur 5 Rörprovtagare Figur 4 Rörprovtagare av typen kajak, samt staviv som används för 
uttagning av prov. 
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intressant. Ju längre in på sedimentkolven, desto äldre datum på föroreningar.  

Det finns även provtagare med plexiglasrör som består av 10 mm höga plexiglasringar. Dessa 
ringar kan enkelt svängas ut och ett 10 mm prov från sedimentkolven fås. 

Även rörprovtagare finns i olika modeller och variationer. Den vanligaste förefaller dock att 
vara modellen Kajak. Denna går att använda både på djupare och grundare vatten. 

5 Diskussion 
Vid sedimentprovtagning förefaller det vara allmänt vedertaget att modifiera och ändra i 

provtagarna för att de ska passa ändamålet bättre. De modeller som finns på marknaden 

ändras helt enkelt om av användaren för att passa ändamål och syfte bättre. Att hitta enhetlig 

och överensstämmande information om provtagarna har varit ett av de största problemen 

under arbetets gång. Ett sammanställt informationsblad i området är att rekommendera. Under 

min praktiktid fick jag möjlighet att närvara vid en rad provtagningar. Vid dessa tillfällen 

användes rörprovtagare. Dels en mindre kajak och dels en egen hemmasnickrad modell. Med 

den modellen var det möjligt att ta djupa prov på ca 1 meter. 

Provtagning Bodträsket 
Vid ett eget praktiskt försök av sedimentprovtagning i en mindre sjö, Bodträsket i Boden, som 

utfördes under vår-vintern 2011 så användes en rörprovtagare av modell kajak. 

Förutsättningarna för provtagningen var att undersöka föroreningsstatusen på botten-

sedimentet. Det var vinter vilket både underlättar och försvårar. Det underlättar genom att det 

är relativt enkelt att mäta ut provtagningspunkterna och det försvårar genom att 

provtagningsutrustningen lätt fryser ihop i minusgrader. Sjön var som max 2-3 meter djup och 

var dessutom bottenfrusen på vissa ställen. Vid provtagningen var vi två personer vilket 

underlättade arbetet men detta hade kunnat utföras av enbart en person. 

Provtagningen gick till så att hål borrades upp i isen med hjälp av en isborr. Dessvärre var 

sjön bottenfrusen på flera ställen vilket försvårade arbetet. Flera hål fick borras och 

provpunkterna fick mätas in i GPS:en på nytt. När väl ett lämpligt provhål hittats rensades 

detta på is och djupet mättes. Därefter sänktes provtagaren ner. Denne fick sjunka till botten 

med hjälp av sin egen vikt, låstes och sedan drogs den upp till ytan igen. Innan provröret kom 

upp ovan vattenytan stängdes röret igen med hjälp av en gummipropp. Här hade det varit 

lättare med en provtagare med automatisk propp som sluter till själv under vattenytan. Nu 

kräver det att en person är redo med en gummipropp för att sluta till provröret innan det 

kommer upp till ytan. Därefter lossades röret från provtagaren och ställdes på ett stativ. 

Sedimentproppen mättes och dokumenterades med hjälp av bilder. Därefter pressades lämplig 

mängd sediment upp ur röret och samlades upp i en glasburk. Burken märktes med nummer 

på provhålet, datum, provtagare samt från vilket djup detta prov var. Denna procedur 

upprepades åtta (8) gånger. 
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Figur 6 Upptryckt sediment från 
Bodträsket 

Figur 7 Sedimentpropp från 
Bodträsket 

Erfarenheter 
Det som uppfattades som den största svårigheten med provtagningen är att utrustningen lätt 

fryser ihop. Detta medför svårigheter att få alla bitar att passa och ibland även att lossna. Det 

kan tillviss del förhindras genom att omedelbart efter att provtagaren kommit upp till ytan, ta 

bort provröret och sedan sänka ner provtagaren under vattenytan igen. Där är vattnet i alla fall 

fyra (4) grader. Men problemet uppstår igen om man måste ta flera prover. Detta kräver även 

att man är flera personer vid provtagningen. Minst en som kan arbeta med att hantera provet 

och en som hanterar provtagaren. Under vintern så finns även risken för att 

provtagningsplatsen är bottenfrusen som i detta fall. Då måste provtagningsplanen ändras och 

nya platser för provtagning mätas ut. Oftast kan detta åtgärdas relativt snabbt på plats, men 

hela syftet med provtagningen och varför den utförs lär funderas igenom så att även de nya 

platserna för provtagning uppfyller kraven. 

Tillslutning av provtagningsröret; även här tillstöter problem under vintern. Att göra detta på 

egen hand samtidigt som man hanterar provtagaren kan vara problematiskt. Speciellt då 

händerna lätt blir kalla och blöta. Provtagaren med ett provrör fyllt med sediment blir även 

väldigt tungt att hålla i. Om man vid provtillfället inte har möjlighet att vara två personer eller 

fler bör istället en provtagare med automatisk stängning användas. 

Figur 8 Sedimentpropp från Bodträsket 
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