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-Sammanfattning- 
 

SAMMANFATTNING 
På många platser i Sverige, och även i övriga världen, är förekomsten av föroreningar i 
marken ett problem. Orsaken till dem är många gånger verksamheter som numera är 
nedlagda. Förr i tiden var föreskrifter om hur miljöfarliga ämnen ska hanteras inte lika 
utarbetade som de är i dagens läge. Ett exempel på en verksamhet som kan ha bidragit till 
utsläpp av föroreningar är försvarsmakten då det är en myndighet som bedriver flertalet 
aktiviteter ute i naturen. 
 
På Kronanområdet i Luleå har försvaret bedrivit verksamhet, Lutfvärnsbataljon 7, mellan 
åren 1942 till 1992. De militära aktiviteterna kan på olika vis ha kommit att förorena 
marken. Efter att försvaret lämnade över området år 1992 till Luleå kommun och den 
militära verksamheten avvecklades har undersökningar gjorts och ett fåtal delar av området 
också sanerats. 
 
I dagsläget är Luleå kommun ägare av marken där byggnation av mellan 600 och 1200 
bostäder planeras äga rum. Denna studie har för avsikt att översiktligt undersöka om det 
finns några miljöfarliga ämnen på området Kronan eftersom delar av området ska 
detaljplaneläggas för bostadsområden. 
 
Undersökningen har utförts både kvalitativt och kvantitativt där information om 
verksamheten som bedrivits på området samlats in genom observation, intervjuer, 
provtagningar samt litteraturstudie. Den kvantitativa information som insamlats består 
huvudsakligen av markprover från delar av området som ansetts vara sannolika att innehålla 
miljöfarliga ämnen.  
 
Undersökningen har påvisat förekomst av miljöfarliga ämnen som överstiger riktvärden för 
känslig markanvändning i området. Då bostäder ska byggas i området är det av största vikt 
att marken undersöks vidare och saneras där föroreningshalten överstiger uppsatta 
riktvärden. 
 

 



-Abstract- 
 

ABSTRACT 
The occurrence of ecologically harmful substances in the ground is a problem throughout 
our country, and other countries. A common reason to this problem is activities that no 
longer are active. In former times regulations were poor on how substances harmful to the 
environment were to be handled. An example of such activities is those of the Swedish 
Armed Forces. Through their different activities in the nature they may have contributed to 
the discharges on the environment. 
 
At the former Anti Aircraft Command 7 in Luleå, at present also called the Kronan area, 
military activities have taken place between the years of 1942 and 1992. These activities 
might have contaminated the ground in various ways. When the area was handed over to the 
Luleå community, 1992 and the military activities were terminated, some surveys on the 
subject were made and parts of the area were decontaminated. 
 
At present, Luleå community is the owner of the property, and residential buildings of 600-
1200 apartments are planned for construction. The intention of this essay is to cursory 
investigate the presence of substances harmful to the environment since a survey of the 
ecologically harmful substances in the ground is desired before the area will be planned for 
residential buildings. 
 
The study has been performed both qualitatively and quantitatively. Background information 
on the activities performed in the area has been collected through interviews and literature 
search. The quantitative information collected mainly includes ground samples taken at sites 
in the area where ecologically harmful substances were most likely to be found. 
 
The study indicates that the quantity level of substances harmful to the environment in the 
area is above the limit of what is considered acceptable for sensitive use of ground. Since 
residential buildings are to be constructed in the area, further investigations on the subject 
are of great importance. Decontamination is necessary where the level of pollutant 
substances exceeds the allowed quantity level. 
 

 



-Ordlista- 
 

ORDLISTA 
 
ABC-bana = Område för övning med atom- , biologiska- och kemiska stridsmedel 
 
Analytica = Laboratorieföretag i Luleå 
 
Detektionsgräns <LOD = Den minsta koncentration som säkert kan upptäckas under givna 
förhållanden. 
 
Eldexercisbana = övningsplats för olika sorters stridsmedel, till exempel handgranater. 
 
Fortifikationsverket = Fortifikationsverket äger och förvaltar fastigheter som hyrs ut till 
Försvarsmakten. Det vill säga alla typer av lokaler, anläggningar och mark som försvaret 
behöver i både krig och fred. 
 
ICP = Inductive coupled plasma, plasmaugn som används vid analys. 
 
Kammarammunition = Ammunition med kort räckvidd på grund av att hylsorna innehåller 
en svag krutladdning 
 
Korthållsbana = Skyttebana för skjutning mot mål på kort avstånd 
 
Långhållsbana = Skyttebana för skjutning mot mål på långt avstånd 
 
Miloverkstad = Militär områdesverkstad 
 
Napalm = Blandning av gelatineringsmedel och bensin som utformas för att åstadkomma ett 
brandmedel för olika stridsinsatser 
 
Smörjbryggor = Plats för reparation och underhåll av fordon 
 
TS = Torr Substans 
  
XRF= Röntgenfluorescensdetektor 
 
 

 



-Innehållsförteckning- 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INLEDNING ___________________________________________________________ 1 

1.1 Bakgrund___________________________________________________________ 1 

1.2 Problemdiskussion ___________________________________________________ 1 

1.3 Syfte _______________________________________________________________ 2 

1.4 Avgränsningar ______________________________________________________ 2 

2 METOD________________________________________________________________ 3 

2.1 Forskningsansats ____________________________________________________ 3 
2.1.1 Induktiv eller deduktiv vetenskaplig ansats _____________________________ 3 
2.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ metodansats ________________________________ 3 

2.2 Datainsamling _______________________________________________________ 4 
2.2.1 Observationer ____________________________________________________ 4 
2.2.2 Litteraturstudie ___________________________________________________ 4 
2.2.3 Intervjuer ________________________________________________________ 4 
2.2.4 Provtagning ______________________________________________________ 5 
2.2.5 XRF ____________________________________________________________ 7 

2.3 Validitet ____________________________________________________________ 7 

2.4 Reliabilitet __________________________________________________________ 8 

3 TEORI_________________________________________________________________ 9 

3.1 MIFO ______________________________________________________________ 9 

3.2 Föroreningar i mark ________________________________________________ 10 
3.2.1 Förekomst och fördelning __________________________________________ 10 
3.2.2 Rörlighet i mark__________________________________________________ 11 
3.2.3 Spridningsmönster och föroreningstyper ______________________________ 12 

3.3 Bly i skjutbanor ____________________________________________________ 12 
3.3.1 Blyets tillstånd i skjutvallen ________________________________________ 12 
3.3.2 Kemi och transport _______________________________________________ 13 
3.3.3 Korrosion av bly _________________________________________________ 13 

3.4 Blyets biotillgänglighet och effekter på människor, växter och djur _________ 15 

3.5 Olja i jord och grundvatten___________________________________________ 16 

3.6 Generella riktvärden ________________________________________________ 17 

3.7 Analysmetoder _____________________________________________________ 19 
3.7.1 En röntgenfluorescensdetektors (XRF) funktion ________________________ 19 
3.7.2 ICP____________________________________________________________ 19 

4 OMRÅDESBESKRIVNING ______________________________________________ 21 

4.1 Geografisk karaktäristiska ___________________________________________ 21 

4.2 Försvarsmaktens undersökningar och efterbehandlingar __________________ 21 

 



-Innehållsförteckning- 
 
 

5 EMPIRI_______________________________________________________________ 23 

5.1 Provtagningsresultat ________________________________________________ 23 
5.1.1 Provresultat från smörjbryggorna, analys utförd av Analytica ______________ 23 
5.1.2 Provresultat från lång- och korthållsbanan, analys utförd med XRF _________ 24 
5.1.3 Provresultat från lång- och korthållsbanan, analys utförd av Analytica _______ 27 

5.2 Intervjuresultat_____________________________________________________ 28 

6 ANALYS ______________________________________________________________ 31 

7 SLUTSATSER _________________________________________________________ 34 

8 DISKUSSION__________________________________________________________ 37 

Förslag till fortsatt arbete _______________________________________________ 38 

REFERENSER __________________________________________________________ 39 
 
 
Bilaga 1   Ämnessammansättning i ammunition och napalm 
Bilaga 2   Intervjufrågor 
Bilaga 3   Saneringsmetoder 
Bilaga 4   Provtagningspunkter långhållsbanan 
Bilaga 5   Provtagningspunkter korthållsbanan 
Bilaga 6   Data från långhållsbanan, analys utförd med XRF 
Bilaga 7   Data från långhållsbanan, analys utförd av Analytica 
Bilaga 8   Data från korthållsbanan, analys utförd med XRF 
Bilaga 9   Data från korthållsbanan, analys utförd av Analytica 
Bilaga 10 Data från smörjbryggorna, analys utförd av Analytica 
Bilaga 11 Karta över Bodberget 
Bilaga 12 Karta över möjliga markföroreningar 
 
 
 

 



-Inledning- 
 
 

1 INLEDNING 
Kapitlet behandlar bakgrunden till varför kartläggningen av förorenad mark genomförs och 
vilka problem som finns i samband med detta. Utifrån problemdiskussionen framkommer 
syftet med detta examensarbete. Därefter följer avgränsningarna för studien. 
 

1.1 Bakgrund  
På Lv7-området, Luftvärnsregementet, i Luleå har militär luftvärnsverksamhet bedrivits 
mellan åren 1942 till 1992. Därefter överlämnades marken i kommunal försorg. Luleå 
kommun beslutade år 1993 att en fördjupad översiktsplan skulle utarbetas för området i syfte 
att använda det för bebyggelse. Samma år beslutades att befintliga lokaler på området skulle 
användas för bland annat näringslivsverksamhet. Numera finns där återvinningsmarknad, 
återvinningscentral samt cirka 200 företag inom olika branscher och även ett flertal 
föreningar (Stadsbyggnadskontoret, 2004).  
 
Under år 2005 ska byggnation av bostäder påbörjas i området. Det är beräknat att mellan 600 
och 1200 bostäder ska byggas beroende på vilka typer av bostäder som väljs. I och med 
byggnationen ska området undersökas för att omöjligt upptäcka om föroreningar finns i 
marken. Om människor, växter och djur kommer i kontakt med olika sorters föroreningar 
kan det få hälsovådliga konsekvenser. Under tiden då militär verksamhet bedrivits på 
området är det möjligt att flertalet av aktiviteterna där har efterlämnat föroreningar i marken 
(ibid). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Föroreningar i marken är ett problem i stora delar av Sverige. Orsaken till föroreningarna är 
många gånger verksamheter som numera är nedlagda. Förr i tiden var föreskrifter om hur 
miljöfarliga ämnen ska hanteras inte lika utarbetade som de är i dagens läge. Redan för 50 år 
sedan fanns ett visst miljötänkande men på grund av bristande kunskap om hur olika 
verksamheter påverkar miljön var rutinerna bristfälliga.  
 
Ett exempel på en verksamhet som kan ha bidragit till utsläpp av bland annat bly, nickel och 
andra farliga ämnen är försvarsmakten. I och med regelbundna skjutövningar, terrängkörning 
samt service av fordon kan miljöfarliga ämnen kontaminera marken. 
 
När en kommun planerar att bygga bostäder krävs det att marken i fråga detaljplaneläggs. I 
de fall misstanke finns om att marken är förorenad bör den undersökas innan byggnation 
påbörjas. På stora delar av det forna Lv7-området i Luleå planeras byggnation av bostäder.  
 
Hypotesen är att vissa delar av området är förorenat, eftersom militär verksamhet har 
bedrivits på området i 50 år. Försvaret har gjort en del efterbehandlingar av varierande 
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-Inledning- 
 
 

omfattning. Tyvärr är dokumentation om den tidigare verksamheten och efterbehandlingar 
svårtillgänglig, och möjligen även obefintlig, vilket gör det extra viktigt att vidare 
undersökningar på området görs.  

1.3 Syfte 
Denna studie har för avsikt att undersöka och översiktligt kartlägga förekomsten av 
eventuella markföroreningar på Luftvärnsbataljon7-området i Luleå efter försvarets 
verksamhetsavveckling och överlämnande till Luleå Kommun. Studien avser även att ge 
förslag till åtgärder där det är nödvändigt. 
 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen koncentreras till marken i området varför undersökningen inte omfattar 
byggnader och ledningar i marken. Provtagning sker endast på fria markytor, det vill säga 
inte asfalterad och överbyggd mark, eftersom ingrepp på andra platser medför försvårad 
provtagning. Provtagning utförs endast på lång- och korthållsbanorna samt ett prov invid den 
plats där smörjbryggorna tidigare har stått. Examensarbetets tidsomfattning och tillgängliga 
resurser för provtagning begränsar provtagningen till just dessa områden. De prover som ska 
tas är endast av översiktlig karaktär för att kunna konstatera om föroreningar finns eller inte. 
För att bedöma omfattningen av föroreningar behövs provtagning med högre systematik. 
Föroreningar som studeras är bly och olja, eftersom misstanke finns om dessa föroreningar 
och även resurser finns till att provta och analysera dessa. På grund av bristande resurser 
skickas endast ett fåtal prover till laboratorium för analys för att säkerställa resultaten på de 
prover som analyserats med XRF(se avsnitt 3.7.1). 
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-Metod- 
 

2 METOD 
Kapitlet beskriver vilken forskningsansats som använts i studien. Därefter kommer en 
redogörelse för olika datainsamlingsmetoder som använts. I slutet av kapitlet följer ett 
resonemang kring validiteten och reliabiliteten för studien. 
 

2.1 Forskningsansats 
Vid vetenskaplig forskning studeras problem på två olika angreppssätt, antingen induktivt 
eller deduktivt. Dessa angreppssätt kan även benämnas som den vetenskapliga delen av 
ansatsen. Det finns en andra del som benämns som den metodiska delen, den kan antingen 
vara kvalitativ eller kvantitativ (Denscombe, 2000). 
 

2.1.1 Induktiv eller deduktiv vetenskaplig ansats 
Den induktiva ansatsen i forskning utgår från observationer i verkligheten och försöker 
sammanfatta regelbundenheter till teorier. Ur det material som inhämtats dras generella och 
teoretiska slutsatser. Induktiv ansats används i många fall som ett första steg i ett nytt 
ämnesområde när teori saknas. I den deduktiva ansatsen har teorin större vikt i forskningen 
och den prövas gentemot den empiriska delen (Wallén, 1993). 
 
Studien utgår från en deduktiv forskningsansats då det finns mycket teori kring ämnet som 
gör det möjligt att stödja empirin på.  
 

2.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ metodansats 
Båda metodansatserna är arbetsredskap som i olika omfattning använder sig av metodiska 
principer som analytiska-, system- och aktörsprinciper. Ofta eftersträvas en kombination av 
kvalitativa och kvantitativa arbetssätt i syfte att nå en så allsidig belysning av ett 
forskningsområde som möjligt (Holme, 1991). 
 
Kvalitativ metodansats är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som sammanstrålas då 
forskaren uppfattar och tolkar information. Metoden använder sig av fem olika tekniker: 
direkt observation, deltagande observation, informant- och respondentintervjuer samt 
analyser av källor. Datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan. Den 
kvalitativa metoden strävar efter att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det som 
undersökts (ibid). 
 
Kvantitativ metodansats kännetecknas av att forskaren systematiskt samlar in empirisk och 
kvantifierbar data. Dessa sammanfattas i statistisk form och bearbetad data analyserar 
utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. De kvantitativa arbetssätten har en väl 
definierad forskningsprocess. Ett representativt urval undersöks med olika former av 
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mätinstrument som ska utstråla i samband, fördelning och variation i det som studerats 
(ibid). 
 
Denna studie ska använda sig både av kvalitativ och kvantitativ metodansats på grund av att 
det behövs information från respondenter i intervjuer samt statistisk information från 
provtagningar. 
 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Observationer 
Datainsamlingen inleds med metoden observation som gör det möjligt för författarna att 
skapa sig en bild av studiens omfattning. Lv7-Området undersöks visuellt med stöd av karta 
för att koppla samman verkligheten med kartan. Under observationen görs en rundtur i hela 
området. Mer ingående studeras platsen för smörjbryggorna samt lång- och korthållsbanorna 
i syfte att planera provtagningarna.  
 

2.2.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie ökar forskarens kunskaper inom forskningsområdet och hjälper till att ta 
fram problem som forskaren ställs inför. Läsaren ser genom studien att forskaren är 
medveten om tidigare utförda studier inom ämnet och vilken kunskap som redan finns inom 
ämnesområdet. Det finns även en möjlighet för läsaren att fördjupa sig i andra arbeten inom 
samma ämnesområde. När litteratur används som referens i forskning bör dess trovärdighet 
värderas innan materialet används i forskningen (Denscombe, 2000). 
 
För att få kunskap om ämnesområdet börjar studien med en litteraturstudie där material söks 
i Luleå tekniska universitets bibliotek. Bibliotekets databas Lucia används för att hitta 
litteratur inom bland annat sökorden ’sanering’, ’bly’, ’skjutvallar’, ’oljeföroreningar’ samt 
’skyttebanor’. Även sökmotorn Google nyttjas där samma sökord används som i databasen. 
Metoden väljs på grund av att mycket information kan hittas på en kort tidsrymd. Dessutom 
kan färskare information hittas med sådana metoder. Nackdelar med Google är att många 
träffar fås och flera av dessa är av oseriöst slag.  
 

2.2.3 Intervjuer 
Semistrukturerad intervju kommer att användas vid intervjutillfällena som kännetecknas av 
att intervjuaren har en färdig lista med frågor och ämnen som ska tas upp vid intervjun. I 
denna intervjuform är det flexibelt i vilken ordning frågorna och ämnena tas upp. 
Respondenten har stort utrymme för att utveckla sina idéer och tala omkring ämnena. 
Fördelen med intervjumetoden är att informationen får ett djup då frågor kan följas upp 
under en relativt lång period. Det behövs ingen avancerad utrustning vid tillfället och det är 
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en stor flexibilitet med datainsamlingsformen. Vad gäller validiteten har intervjuaren 
möjlighet att kontrollera riktighet och relevans under intervjun då respondenten kan svara på 
följdfrågor samt själv fråga om det är några oklarheter i frågorna. Frågemallen (se Bilaga 2) 
som är utarbetat ska användas vid varje intervjutillfälle. Det negativa med datainsamlings-
formen kan vara den tidskrävande analysen efter momentet samt sammanställandet av 
informationen (Denscombe, 2000).  
 
Varför denna datainsamlingsmetod väljs framför andra metoder är för att få möjlighet att 
skapa en diskussion med respondenterna samt att kunna ställa mer komplicerade frågor än 
vid en enkätundersökning. Genom att göra på detta sätt finns det möjlighet att förklara 
frågorna om något framstår som oklart.  
 
Telefonkontakt kommer att upprättas med anställda samt tidigare medarbetare på olika delar 
av Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Luleå kommun. 
 

2.2.4 Provtagning 
Eftersom rapportens syfte är att undersöka om det finns föroreningar på Lv7-området lämpar 
sig metoden provtagning bra. Den provtagningsmetod som ska användas är 
provgropsgrävning vilket innebär att proverna tas med hjälp av grävning manuellt med en 
liten spade. Andra provtagningsmetoder är till exempel skruvborrprovtagning och 
kannprovtagning. Eftersom jorden som ska provtas inte är särskilt sammanpackad och 
proverna dessutom tas relativt ytligt är det denna metod som lämpar sig bäst. Vid en 
detaljerad provtagning kan dock de andra metoderna vara lämpliga för att bedöma 
utbredningen av föroreningarna (Naturvårdsverket, 1998). 
 
Spaden rengörs mekaniskt efter varje prov med hjälp av en trasa. Proverna från skjutbanorna 
kommer att var och en innehålla cirka tre deciliter jord för att säkerställa att proverna inte 
ska bli för små för analys efter siktningen. De förvaras sedan i små fryspåsar som märks upp. 
Provet från smörjbryggorna tas även den med spade och jorden stoppas ned i en glasburk. 
Provet förvaras sedan i kylskåp tills att det lämnas in till laboratoriet Analytica i Luleå.  
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Långhållsbanan 
Prover ska tas på och runt i kring skjutvallen i ett halvcirkelformat mönster (se Bilaga 4) för 
att de högsta halterna av bly antas finnas i skjutvallen och dess närhet. Varje prov i 
skjutvallen ska bestå av ett yt- och ett djupprov. Ytprovet tas direkt på markytan och 
djupprovet på cirka 25 centimeters djup. Ett av proverna i skjutvallen tas på 50 centimeters 
djup. Anledningen till att proverna tas på olika djup är att den tidigare saneringen mest 
troligt medfört att föroreningarna har rörts om i massorna. Dubbla prover på olika djup kan 
därför med större sannolikhet avslöja eventuella föroreningar. Totalt tas 20 prover i 
långhållsbanan. Bedömningen är att fler prover inte behövs då undersökningens mål är att 
detektera om skjutvallen innehåller föroreningar ovanför riktvärdena för känslig 
markanvändning (se avsnitt 3.6). Avsikten är inte att mäta omfattningen av föroreningarna 
eftersom det är en orienterande undersökning (se avsnitt 3.1). 
 
Korthållsbanan 
På grund av korthållsbanans begränsade area tas endast sju prover i denna skjutvall (se 
bilaga 5). Proverna kommer att tas på jordytan då marken på grund av årstid hunnit bilda 
tjäle. Djupprov hade varit önskvärt eftersom en kula när den träffar vallen inte stannar på 
ytan utan tränger in i den. Dessutom har skjutbanan varit i bruk sedan den senaste saneringen 
år 1999 och ingen omblandning har därefter skett av massorna i skjutvallen. Syftet är endast 
att undersöka om sanering är nödvändig. 
 
Smörjbryggorna 
Provet tas vid bäcken då smörjbryggornas placering torde medföra att eventuella 
oljeföroreningar har transporterats med nederbörd mot bäcken (se avsnitt 3.5). 
 
Val av provtagningspunkter 
Provtagningarna utförs genom riktad och systematisk utplacering av provtagningspunkterna 
då den förstnämnda utplaceringsmetoden, enligt Naturvårdsverket (1998), lämpar sig för att 
fastställa att problem föreligger. Riktad provtagning innebär att provtagningsområdena och 
provtagningspunkterna utformades med hjälp av den föregående studien i form av intervjuer, 
litteraturstudie och den historiska undersökningen av området. Andra metoder för val av 
provtagningspunkter kan vara stratifierad eller slumpmässig provtagning, men de lämpar sig 
bland annat bättre när föroreningars utbredning ska undersökas (ibid).  
 
Vid provtagningen av långhållsbanans skjutvall placeras provtagningspunkterna i ett 
halvmånemönster framför skjutvallen där förhöjda halter i första hand förväntas finnas. 
Provpunkterna på korthållsbanan utplaceras på annat sätt då det är en höjdskillnad på cirka 
20 meter från skjutvallens lägsta punkt till den högsta. Proverna koncentreras därför till 
målområdet och ett fåtal uppför skjutvallen (se bilaga 5).  
 
Provtagningspunkterna för långhållsbanan och korthållsbanan återfinns i Bilaga 4 respektive 
5. 
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2.2.5 XRF 
Analyseringen av proverna utförs av författarna själva med hjälp av en XRF 
(röntgenfluoresensdetektor) av märket NITON700. Instrumentet kalibrerades år 2003 i 
samband med byte av strålkälla. Det sker även en intern kalibrering varje gång instrumentet 
startas. Proverna lufttorkas under fyra dagar innan analyseringstillfället, detta främst för att 
underlätta siktningen som därefter utförs med en 4 millimeters sil för att rensa bort grus och 
stenar som annars kan orsaka missvisande resultat. Innan mätningen ska innehållet i påsarna 
blandas om för att få ett så homogent prov som möjligt. Varje prov ska analyseras två gånger 
under 60 nominella sekunder. (Maurice, 2004) 
 

2.3 Validitet  
Validitet är en bedömningsgrund på om en fråga mäter eller skildrar vad författaren avser. 
Det betyder även att det saknas systematiska mätfel. Validitet är beroende av vad som mäts, 
det vill säga om det verkligen är de egenskaper eller de variabler som modellen och/eller 
problemställningen avser att mäta. Insamlad data måste ha relevans för det aktuella 
problemet och/eller den aktuella teoretiska modellen (Johansson, Lindfors, 1993).  
 
Nedan kommer åtgärder som är avsedda att förhöja validiteten i den här studien att 
presenteras. För att försöka förhöja validiteten informerades respondenterna före 
intervjutillfället om vad som ska diskuteras under intervjun. Detta ger respondenterna 
möjlighet att förbereda sig och därmed kunna ge mer djupgående svar. Frågor ställs till 
respondenterna, men utrymme ges även för spontana funderingar. Under intervjuerna är 
validiteten hög då de genomförs i direktkontakt med respondenten. I och med detta kan data 
kontrolleras beträffande riktighet och relevans på plats.  
 
För att öka validiteten på jordproverna vidtas åtgärder i form av avtorkning av spaden som 
används vid provtagningarna mellan varje enskilt prov. Detta för att minska risken för att 
ämnen från ett prov ska överföras till ett annat. 
 
För att resultaten på jordproverna ska bli så exakta som möjligt vidtas följande åtgärder. 
Efter att jordprovet insamlats torkas de i rumstemperatur. Detta leder enligt Gustavsson 
(2004) till att exaktheten i provresultatet förbättras. Vidare tas proverna till laboratorium för 
analys. Detta är att föredra framför analys i fält menar Gustavsson eftersom även detta leder 
till ett exaktare resultat. Dessa åtgärder bör öka validiteten av provanalysen. Det finns 
tillvägagångssätt för att ytterligare förbättra riktigheten i ett analyserat prov. Enligt 
Gustavsson kan en åtgärd vara provdelning med hjälp av särskilt instrument samt att utföra 
fler än två mätningar per prov. De tillvägagångssätten bedöms dock vara alltför avancerade 
för en översiktlig provtagning för att inte nämna tidsödande.  
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2.4 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på i vilken omfattning ett instrument eller metod ger samma resultat 
vid olika tillfällen om samma förutsättningar råder (Bell, 2000). Det hänger samman med 
övergången från det teoretiska till den empiriska nivån och bestäms av hur mätningar utförts. 
Upprepade mätningar skall ge samma resultat för att en studie skall kunna anses ha hög 
tillförlitlighet (Johansson et al, 1993). 
 
Under studien höjdes reliabiliteten av att båda författarna var delaktiga vid intervjuerna och 
kunde ta del av diskussionerna samt att en förde noggranna anteckningar och lyssnade på 
svaren som respondenterna gav på frågorna. Direkt efter intervjutillfället sammanställdes 
svaren för att så detaljerat som möjligt få med det som sagts under intervjun. 
 
Reliabiliteten vid provtagningarna har höjts genom att alla prover i en och samma skjutvall 
har gjorts på samma djup. Därtill har även en karta för provtagningspunkterna utformats för 
att prover ska kunna tas på ungefär samma platser vid framtida kontroll av provresultaten.  
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3 TEORI 
Teorikapitlet inkluderar MIFO, föroreningar i mark, bly i skjutbanor, blyets bio- 
tillgänglighet och effekter på människan, växter och djur. Även teori om olja i jord och 
grundvatten, generella riktvärden samt redogörelse för analysmetoder beskrivs nedan. 

3.1 MIFO 
Naturvårdsverket har arbetat fram en metodik för inventering och riskklassning av förorenad 
mark. MIFO heter metodiken som står för Metodik för inventering av förorenad mark. MIFO 
består av två faser, den första fasen är en orienterande studie och den andra fasen är en 
översiktlig undersökning (Naturvårdsverket, 1999). 
 
Fas 1: Orienterande studie 
I denna fas antas det vilka föroreningar som kan finnas inom området och hur väl utbredda 
dessa är samt hur föroreningarna kan påverka människor och miljö. En objekts- och 
branschidentifiering genomförs för att erhålla information om sedvanliga föroreningar som 
är vanliga i verksamheter av samma slag. Det är även viktigt att genomföra platsbesök som 
är väl planerade innan besöket. Intervjuer med ansvariga personer inom verksamheten i fråga 
är i många fall värdefulla för denna fas (ibid).  
 
Fas 2: Översiktliga undersökningar 
När fas 1 är färdig upprättas en geokarta som visar en ytkartering. Geokartan ska ligga som 
underlag för provtagningsplan och även för bedömning av spridningsförutsättningar. När det 
står klart var föroreningarna kan finnas upprättas en provtagningsplan för att provtagningen 
ska ske på bästa möjliga sätt vad gäller kvalitén och effektivt fältarbete. Provtagningsplanen 
ska innehålla fyra punkter: 

1. De medier som provtas ska beskrivas och valet motiveras. I och med detta görs en 
avgränsning om var provtagningen ska ske. 

2. Tillvägagångssättet av var proverna och borrningar ska göras. Detta ska visualiseras i 
en karta med motivering. 

3. Hur proverna ska tas och motiveringar till det. 
4. Beskrivning och motivering av hur varje prov ska beredas och analyseras (ibid). 

 
En riskklassning görs för förorenade områden för att bedöma om objektet är förorenat av 
lokal påverkan och hur stora riskerna är för oönskade effekter ((Naturvårdsverket, 1997b)(se 
figur 1)). Lämningarna klassades enligt följande fyrgradiga skala efter deras bedömda 
farlighet: 
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Riskklass 1= mycket stor risk 
Riskklass 2= stor risk 
Riskklass 3= måttlig risk 
Riskklass 4= liten risk 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Schema för samlad riskbedömning. (Naturvårdsverket, 2004-11-30) 
 
Figur 1 är utgångsschemat för riskklassning av föroreningar i mark. Riskklassningen sker 
efter spridningsförutsättningar som visualiseras med horisontella linjer som ritas in i 
schemat. Det finns totalt fyra linjer som visar spridningen i: 

• Mark och grundvatten samt till ytvatten 
• Ytvatten 
• Sediment 
• Från eller till byggnader och anläggningar 

 
X-axeln visar föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, känslighet och skyddsvärden med 
punkter som markeras på linjen (ibid). 
 

3.2 Föroreningar i mark 
Detta avsnitt behandlar hur föroreningar förekommer, fördelas, rör sig i marken, spridnings-
mönster och olika föroreningstyper. 

3.2.1 Förekomst och fördelning 
När föroreningar når marken fördelar de sig där mellan olika faser: fast fas, vätskefas, gasfas 
och ibland även en vätskefas som inte är vattenlöslig. Spridningsförloppet är beroende av 
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fördelningen mellan de olika faserna. Ämnen med högt ångtryck och låg vattenlöslighet 
uppträder oftast i gasfasen och ämnen med de omvända egenskaperna förekommer i 
vattenfasen. Ämnen med relativt lågt ångtryck och låg löslighet kan uppträda i egen fas. I 
fast fas förekommer oftast tungmetallföreningar och ämnen som PAH (poly aromatiska 
kolväten) och PCB (polyklorerade bifenyler) (Naturvårdsverket, 1998).  
 
Provtagningsstrategier måste anpassas efter hur ämnet fördelar sig mellan faserna. Detta för 
att undvika onödigt många prover och provtagning på fel ställe i markprofilen. Till exempel 
är provtagning i grundvattnet obefogat om föroreningen har låg löslighet eller om 
föroreningen skett nyligen (ibid). 
 
Föroreningens fördelning mellan faserna är även beroende av jordens sammansättning. 
Tungmetalljoner binds oftare till lera än till sand och grus. Generellt kan sägas att 
föroreningars bindning till jorden ökar med minskande kornstorlek. Även mineralinnehållet 
har betydelse. Järn- och manganoxider/hydroxider och kalk till exempel ökar fastläggningen 
av föroreningar. Även organiskt material ökar fastläggningen av tungmetaller och organiska 
ämnen (ibid). 
 
Den geokemiska miljön inverkar främst på fördelningen mellan jord och vätska. Lågt pH-
värde gör att de flesta metaller övergår från den fasta fasen till vattnet i form av metalljoner 
(ibid). 
 

3.2.2 Rörlighet i mark 
Föroreningens hastighet och spridning beror av dess sammansättning, egenskaper, områdets 
geologi/hydrologi och markens kemiska miljö (Naturvårdsverket, 1998). 
 
Transporten av föroreningar kan ske med vatten, gas eller damm. Ämnen i vätskeform eller 
utlakade föroreningar från jord eller avfall transporteras genom zonen som är omättad på 
vätska ner till grundvattnet (den mättade zonen). Den omättade zonens omfattning varierar 
beroende på jordart och topografi. Grova jordar på högre höjder har större omättad zon än 
finkorniga på låg höjd. Därutöver kan den även variera med grundvattnets naturliga variation 
(ibid). 
 
Strömningen genom ett omättat skikt är riktad vertikalt om skiktet är homogent. Leror i den 
omättade zonen kan göra att vattenströmningen avleds horisontellt. Om vattenhalten är låg i 
den omättade zonen ökar nedbrytningen av organiska ämnen och fastläggningen av ämnen. 
Om föroreningen är en icke-blandbar vätska, till exempel olja, så fyller den först upp den 
omättade zonen innan den rinner vidare. Ett litet utsläpp kan därför absorberas ovanför 
grundvattenzonen. Den lösliga delen av oljan kommer dock att lösas upp i markvattnet och 
på så vis transporteras vidare till grundvattnet (ibid). 
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När en förorening nått grundvattnet transporteras den vidare med grundvattenströmmen. 
Grundvattnets hastighet kan variera från mindre än en meter per år till flera hundra meter per 
dygn. Hastigheten beror till största delen på jordens partikelstorleksfördelning och lutningen 
på grundvattenytan. I vanliga fall rör sig vattnet mot lägre nivå, men ibland kan 
vattenströmningen vara uppåtriktad i områden där sand och grus överlagras av lera. Vid 
miljötekniska undersökningar är det ofta lämpligt att dela in det aktuella området i in- och 
utströmmningsområden för grundvatten. Detta för att kunna bedöma var föroreningar tillförs 
grundvattnet och var det strömmar ut ur grundvattenzonen. Detta kan göras med hjälp av 
topografiska- och geologiska kartor (ibid). 
 
En förorening i grundvattnet behöver inte nödvändigtvis färdas med samma hastighet som 
grundvattnet. Negativa joner gör oftast det, men positiva joner och organiska ämnen rör sig 
långsammare beroende på hur hög adsorptionen är och andra kemiska processer i marken. 
De kemiska processerna gör i första hand så att spridningen av föroreningar fördröjs men 
kan också medföra omvandling och nedbrytning. Nedbrytningen är inte alltid något positivt 
utan nedbrytningsprodukterna kan ibland vara mer toxiska än ursprungsprodukten. 
Föroreningar som följer med grundvattenströmmningen sprids även ut åt sidorna genom 
dispersion (ibid).  
 

3.2.3 Spridningsmönster och föroreningstyper 
Då vatten har en tendens att strömma fram där det är som mest framkomligt ser också 
föroreningsspridningen lika oregelbunden ut. Det är markens materialsammansättning som 
avgör spridningsmönstret hos föroreningar. Att förutsäga spridningsmönstret kan därför vara 
svårt då det i marken sällan råder homogena förhållanden (Naturvårdsverket, 1998). 
 
Föroreningens löslighet i vatten har betydelse för hur den sprids från föroreningskällan. Olja 
och organiska lösningsmedel är exempel på substanser som inte är särskilt blandbara med 
vatten. Sådana substanser kan delas in i två typer: flytare och sjunkare. Flytare har en lägre 
densitet än vatten och rör sig därför ovanpå grundvattenytan medan sjunkare har en högre 
densitet än vatten och sjunker genom grundvattenmagasinet tills något kompakt lager 
påträffas, såsom lera eller berg (ibid). 
 

3.3 Bly i skjutbanor  

3.3.1 Blyets tillstånd i skjutvallen 
Flera olika faktorer påverkar blyets fysiska och kemiska tillstånd i en skjutvall. Vallarna görs 
i regel av sand och gruspartiklar eftersom dess förmåga att bromsa och fånga upp kulor är 
god. En vall kan innehålla ammunition i både dammstorlek och hela kulor. Detta beror av 
vilken sorts sand kulfånget är konstruerat av samt vilken sorts ammunition som använts. I 
många vallar blandas även material från den aktuella platsen in till exempel leror. Även 
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organiskt material kan finnas inblandat inuti eller utanpå vallen av olika orsaker, till exempel 
används sågverksavfall utanpå skjutvallen för att förhindra att vallen fryser och blir hård på 
vintern (Naturvårdsverket, 1996b).  
 
Bly kan binda sig till lätta partiklar. Några av dem är så små som 5 mikrometer vilket gör att 
de lätt kan sprida sig med vinden till den omkringliggande marken. Det kan ske redan vid 
kulans nedslag eller senare vid vittring (ibid).  
 
Den högsta blyhalten finns i den grova fraktionen av kulfånget. Dammfraktionen som är 
mindre än 0,063 millimeter innehåller cirka 1,4 procent bly i ett osiktat prov. 
Dammfraktionens andel av den totala blymängden beror dock på den totala mängden sand, 
kulfångets ålder, hur ofta det har sanerats och med vilka metoder (ibid).  
 
Försök har visat att när ammunition av kalibern 7,62 millimeter används vid skjutning mot 
trälådor fyllda med sand kommer huvuddelen av blyet att fördelas inom ett avstånd på 25-30 
centimeter från anslagspunkten. Fraktionen som innehåller största delen av den totala 
blyhalten är mindre än två millimeter (Qvarfort, Waleij, 2002). 
 
Jämförelse mellan civila och militära skjutbaneanläggningar påvisar en skillnad där den 
sistnämnda använder en annan sorts ammunition och vapen. Detta medför en högre 
anslagsenergi hos kulorna när de träffar vallen. Det bidrar till en ökad lakbarhet av 
metallerna i kulorna (Qvarfort, Waleij, 2004). 
 

3.3.2 Kemi och transport 
Bly som hamnar på marken genom ammunition omvandlas till olika blyföreningar. De 
brukar utgöras av blykarbonater, blyhydroxikarbonater och blysulfater. Tiden för 
omvandlingen varierar med jordmånen och yttre påverkan. Föreningarna är relativt lösliga i 
vatten och lösligheten ökar med minskande pH. Beroende på den fysikaliska- och kemiska 
omgivningen kommer dessa föreningar att avge fria blyjoner, Pb2+. I markmiljö, och även i 
vallar med organiskt material, kommer jonen att bindas till främst humussyror. I sura och 
humus-fattiga områden transporteras blyet lättare till yt- och grundvattnet (Naturvårdsverket, 
1996b). 
 

3.3.3 Korrosion av bly 
Försök har visat att korrosionshastigheten är låg inom pH-intervallet fem till tio men ökar 
avsevärt om pH-värdet är under fem eller över tio. Den lakbara andelen bly är 0,5 procent av 
totalhalten från det att kulan träffar skjutvallen (Qvarfort et al, 2002). 
 
Blyets rörlighet i mark är starkt begränsad, men förr eller senare når det ändå grundvattnet 
där det transporteras vidare till vattendrag och sjöar. Korrosionshastigheten av bly i en 
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skjutvall varierar mycket och en kula kan lösas upp helt under en tidsrymd på mellan 30 och 
300 år. Det medför en relativt stor miljöbelastning inom skytteområden (Qvarfort et al, 
2004).  
 
Det finns idag inga tillförlitliga metoder att generellt bedöma och riskvärdera korrosion och 
spridning av bly i jord då alla områden har sina unika egenskaper som påverkar blyets 
korrosion och lakbarhet. Trots att många undersökningar gjorts inom området går resultaten 
isär, till exempel finns det studier som visat att blyhalterna i en skjutvall är av bakgrunds- 
karaktär redan på ett par decimeters djup. Andra undersökningar har visat på förhöjda 
blyhalter på ett djup av en meter ner i jorden (ibid). 
 
De nio viktigaste faktorerna som kontrollerar korrosionen av bly är enligt Qvarfort et al 
(2004): 
 

• En faktor som påverkar korrosionen är tiden. Under de 12 första månaderna från att 
en kula träffar en skjutvall uppnås en maximal koncentration av bly i jorden och 
utvecklingen fortsätter sedan under två år.  

 
• Klimatet kan tillsammans med pH-värdet påverka korrosionen. Låg nederbörd och 

högt pH-värde gör att korrosionen nästan upphör. 
 
• Metallsammansättningen varierar mellan olika ammunitionstyper vilket påverkar 

korrosionen additivt genom metallernas galvaniska elektronutbyte med varandra. 
Kulornas kaliber påverkar också korrosionen additivt genom sin area och vid 
anslaget mot skjutvallen. 

 
• En ökande katjonskapacitet reducerar mängden fria blyjoner i marklösningen. Det 

ökar därmed korrosionen. Dock har jordar med hög katjonbyteskapacitet även ett 
högt pH-värde vilket minskar korrosionen.  

 
• Med tiden bildas ett korrosionsskikt kring kulorna. Detta skikt bildar ett skydd mot 

fortsatt korrosion. Detta sker dock inte i mycket sura organiska jordar. 
 
• Korrosionen i en skjutvall kan öka genom mekanisk påverkan eftersom 

korrosionsskiktet kring kulorna då kan nötas bort. 
 
• Korrosionen går snabbare under sura förhållanden. Ett neutralt pH-värde i jorden ger 

ett skikt av skyddande blykarbonater runt kulorna.  
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• Markens textur påverkar korrosionen additivt då kornstorleken i jorden är fin. 
Finheten gör att kontakten mellan jord och kula ökar och genom att ett ökat 
galvaniskt utbyte då kan ske. 

 
• Temperaturen påverkar korrosionen genom två processer. Dels ger en ökad 

temperatur en generell ökning av de kemiska reaktionernas kinetik samt en minskad 
löslighet för koldioxid i markvattnet vilket också minskar lösligheten av 
blykarbonaterna. 

 

3.4 Blyets biotillgänglighet och effekter på människor, växter och djur 
Bly har ingen positiv biologisk funktion i människor, växter och djur. Däggdjur och fåglar är 
vanligen känsligare för bly än vad växter är. Det beror mycket på vilken art det rör sig om 
när det är tal om anrikning av bly. Växter och djur binder blyjonerna till bland annat fosfat- 
och sulfhydrylgrupper. Detta gör att dessa grupper inaktiveras samt att fotosyntesen störs. 
Bly skadar växters finrotsbildning samt stör enzymaktiviteten och kvävemineraliseringen 
(Nationalencyklopedin, 2004-11-17). 
 
I vattenmiljöer tar växtplankton upp mer bly än vad djurplankton gör. Giftigheten hos bly 
minskar kraftigt vid humuspåverkan eller kalkhalt. Många djur som lever inom ett 
skjutbaneområde drabbas av förgiftningssymptom och får bland annat en kritisk 
koncentration av bly i njurarna. Fåglar äter grus för att underlätta matsmältningen, många 
gånger sväljer de blyhagel i tron att det är grus. Blyet ligger biotillgängligt i det övre 
markskiktet vilket kan ge negativa hälsoeffekter (Naturvårdsverket, 1996b).  
 
Bly är som mest toxiskt vid låga pH-värden. Det beror på att det bly som förekommer i 
jonform är mer biotillgängligt än bly bundet till andra organiska och oorganiska komplex 
och också mer toxisk i sig. Blyjonen Pb2+ utgör den mest tillgängliga formen för växter och 
djur (Qvarfort et al, 2004). 
 
Människor får i sig bly främst genom inandning och genom födointag. Den större delen av 
blyet som människan får i sig utsöndras ur kroppen igen. Det oorganiska blyet ackumuleras i 
skelettet och har där en halveringstid på flera år. Det organiska blyet passerar lätt genom 
kroppens membraner och kan därför skada blodbildningen och nervsystemet. Blodet 
transporterar blyet genom kroppen och det anrikas i lever, mjälte och njurar. Särskilt 
känsliga för bly är foster och små barn. Nivågränsvärdena är för bly och oorganiska 
blyföreningar 0,1 mg Pb/m3 som totaldamm och 0,05 mg/m3 som respirabelt damm. 
(Nationalencyklopedin, 2004-11-17). 
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3.5 Olja i jord och grundvatten  
Olja som hamnar i marken påverkas av tyngdkraften och kapillärkraften. När jorden är 
grovkornig sker transporten i huvudsak vertikalt och utan någon större spridning i sidled. I 
finkornig och homogen jord sker utbredningen i större omfattning åt sidorna. Detta sker på 
grund utav kapillärkraftens inverkan och oljan brer ut sig i ett päronliknande utseende (se 
figur 2a nedan). Där jorden är mer heterogen blir utbredningen mer ”taggig” (se figur 2b 
nedan). Detta beror på den varierande genomsläppligheten i de olika jordlagren 
(Naturvårdsverket, 1995). 
 
 B A 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Spridning av olja i homogen (A) och heterogen (B) jord (Fritt efter 
Naturvårdsverket, 1995). 

 
Oljans spridningshastighet i jorden beror på det pådrivande trycket samt genomsläppligheten 
i marken. Trycket beror bland annat på förhållandena vid utsläppskällan samt oljans 
utbredningsfront. Ytliga spill har lägre pådrivande tryck än olja som läcker ut från stora 
cisterner. Kapillärtryckets storlek i utbredningsfronten är bidragare till den drivande 
tryckgradienten. I finkornig jord är kapillärtrycket högre än i grovkorniga jordar. Oljan 
transporteras genom jorden med en varierande hastighet, beroende på jordart och oljetyp. 
Finkornigjord släpper igenom oljan långsammare jämfört med grovkornig jord där oljan 
lättare tar sig igenom. Mark som har hög halt vatten reducerar transportvägen och 
genomsläppligheten minskar avsevärt. Transporthastigheten skiljer sig mycket beroende på 
vad det är för petroleumprodukt. Hastigheten ökar med kvoten densitet/viskositeten i oljan. 
Bensin är en produkt som har hög hastighet och tung eldningsolja går väldigt långsamt 
igenom marken (ibid).  
 
En del olja fastnar i porer och hålls kvar där medan resterande olja rinner vidare. Hur mycket 
olja som fastnar i porerna beror på jordens struktur samt oljeprodukt. I de fall där det är tal 
om lite spill och det är lång väg ned till grundvattnet kan all olja fastna i den omättade zonen 
som är ovanför grundvattenytan. Är jorden homogen når oljan oftast grundvattenytan. Är det 
däremot många horisontella lager mellan utsläppskällan och grundvattnet som oljan avlänkas 
i är det stor chans att oljan inte rinner ned i vattnet (ibid). 
 
Olja som rinner ned i grundvattenytan breder ut sig på ytan. Transporthastigheten för den 
fria oljefasen i horisontalled blir nu betydligt lägre än hastigheten i vertikalled ner till 
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grundvattnet. Olja innehåller komponenter som till en vis del är vattenlösliga. 
Komponenterna som löser sig i vattnet transporteras iväg med grundvattnet. I sand och 
moränmark förflyttar sig vattnet 1-100 meter/år och i grusmark upp till mer än 1000 
meter/år. Det går dock inte att räkna med att petroleumprodukterna har samma hastighet som 
vattnet då de inte rör sig lika obehindrat. Jordmaterialet gör att oljan fastläggs samt påverkas 
av den biologiska nedbrytningen (ibid).  
 
Olja som spills ut i marken fördelar sig till fyra ”pooler” i marken: 

1. Fri olja som flyter på grundvattenytan 
2. Olja i porerna ovan och under grundvattenytan 
3. Lättflyktiga kolväten i porgas 
4. Vattenlösliga komponenter i mark- och grundvatten 

 
Vilken ”pool” oljan kommer att hamna i beror på bland annat mängden spill, avstånd till 
grundvattenytan, jordart, oljans densitet, viskositet, ångtryck och löslighet. Generellt är det 
mest olja i den fria oljefasen och i jorden. Det gäller främst då oljan är av tyngre typ. 
Bensinspill hamnar i de flesta fallen i porgasen om jorden är torr och genomsläpplig (ibid). 
 
När föroreningshalten av olja i marken överstiger en procent tar växtligheten skada. Ur 
människans synvinkel är det dock först när grundvattnet blir förorenat som det ses som 
allvarligt. En del oljekolväten ger nämligen även i mycket utspädd form sådan smak och lukt 
att det blir odrickbart. En liter eldningsolja kan på det sättet förorena flera miljoner liter 
vatten, och en liter dieselolja kan göra ett par miljarder liter vatten obrukbart för 
hushållsändamål. När oljan kommit i kontakt med vatten börjar oljekolvätena med lätthet att 
spridas, bland dessa är det fenoler som ger dricksvattnet dålig smak och lukt (Bernes, 2001). 
 
Grundvattenytan stiger och sjunker i takt med årstiderna, och på så sätt kan oljeföroreningar 
som ligger i de ovanliggande jordlagren förflyttas upp och ner i olika riktningar. Det kan 
resultera i att ett oljeläckage som under flera år varit dolt plötsligt får ökad spridning på 
grund av att grundvattennivån är ovanligt hög eller låg (ibid). 
 

3.6 Generella riktvärden 
De generella riktvärdena för metaller i förorenad mark vid olika markanvändningar är enligt 
Naturvårdsverket (1997b): 
 

• Känslig markanvändning (KM). I marker där halterna motsvarar känslig 
markanvändning finns inga begränsningar till vad området skulle kunna användas 
till. Området kan användas till exempelvis bostäder, grundvattenuttag, daghem, 
parkmark och odling. Människor ska kunna vara bosatta under en hel livstid på 
platsen (ibid). 
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• Mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd (MKM GV). I områden 
för mindre känslig markanvändning begränsas markanvändningen till kontor, 
industrier eller vägar och på ett visst avstånd från föroreningen kan grundvattenuttag 
ske. På området är de exponerade grupperna personer som vistas där i arbetet samt 
barn och äldre som vistas där tillfälligt (ibid). 

 
• Mindre känslig markanvändning (MKM). Här gäller samma som för MKM GV 

förutom att inget grundvattenuttag sker (ibid).  
 
Tabell 1 Några riktvärden för förorenad mark (fritt efter Naturvårdverket, 1997b). 
 
Metall KM mg/kg TS MKM GV mg/kg TS MKM mg/kg TS 
Bly 80 300 300 
Nickel 35 150 200 
Zink 350 700 700 
Koppar 100 200 200 
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3.7 Analysmetoder 
De prover som gjorts i detta arbete har analyserats med XRF. Några av dem har även 
analyserats på laboratorie med metoden ICP. Nedan följer beskrivningar av analys- 
metodernas funktioner.  

3.7.1 En röntgenfluorescensdetektors (XRF) funktion  
Mätprincipen för ett XRF-instrument bygger på olika ämnens fluorescens, vilket är den 
energi som kastas tillbaka från atomen efter att den har blivit bombarderad med fotoner. Det 
vanligaste för dessa instrument är att fotonerna produceras från en radioaktiv källa med 
gammastrålning (Metelius, 1996). Arsenik och bly interfererar med varandra vid analys med 
XRF, vilket gör att arsenik är olämplig att mäta med XRF (Gustavsson, 2004). 
 
En felkälla vid analysering med XRF kan vara kalibreringen av XRF-instrumentet som i 
regel kräver anpassning till jordarten som analyserats. Därtill kan även hanteringen av provet 
ha inverkan på resultatet. För bästa resultat ska provet torkas, sållas, pulvriseras och pressas 
ihop innan analys, vilket är tillvägagångssättet i laboratorium (Metelius, 1996). Osäkerheten 
i mätresultatet kan med denna analysmetod uppgå till 50 procent och vissa ämnen kan helt 
undgå att detekteras av instrumentet (Rolén, 2003). 
 
Enligt Rolén (2003) är tendensen att blyhalten i ett prov ökar ju mer preparerat det är. Det 
vill säga ju mer torkat och siktat provet är. Den möjliga orsaken till det uppges vara att 
koncentrationen i provet ökar ju större andel små partiklar det består av, detta på grund av de 
mindre partiklarnas stora specifika yta.  
 
XRF mäter en totalhalt, den mängd som även är bunden i kristallgittret i markmineral, 
medan analys med ICP utförs på ett lakat extrakt. Detta kan innebära att större delen av 
totalhalten av bly är geokemiskt hårt bunden (Naturvårdsverket, 1997a). 
 
Enligt Gustavsson (2004) är XRF och ICP två olika metoder som mäter metallinnehåll i 
olika volymer. En XRF mäter halten på den volym av sand som finns närmast instrumentets 
mätpunkt, medan ICP mäter det totala innehållet i hela provet som lämnas in för analys 
(ibid). 
 

3.7.2 ICP 
ICP står för Inductively coupled plasma. Metoden utgår liksom XRF från att exciterade 
atomer övergår till lägre energier genom att emittera en foton. Atomiseringen och 
exciteringen åstadkoms med hjälp av het plasma. Argonmolekyler accelereras av ett 
magnetfält. Fria elektroner genereras genom gnisturladdning och får av det elektro- 
magnetiska fältet tillräckligt med energi för att jonisera de flesta argonatomer de kolliderar 
med. På detta sätt bildas ett område i gasen där elektroner och joner leder elektrisk ström och 
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det är detta som kallas för plasma. Temperaturen i plasman kan bli upp till 10 000 Kelvin. 
När jonerna sedan börjar ta upp elektroner igen avger de energi i form av värme och/eller 
ljus. Den energin exciterar sedan atomerna i provet. Metoden kan analysera upp till 60-70 
typer av atomer samtidigt genom deras ljus-”fingeravtryck” (Lindberg, 2004). 
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4 OMRÅDESBESKRIVNING 
Kapitlet inkluderar en beskrivning av det aktuella områdets terräng samt vilka åtgärder 
försvaret har gjort i form av undersökningar och efterbehandlingar. 
 

4.1 Geografisk karaktäristiska 
Följande beskrivning visualiseras i bilaga 12. Lv7-området är relativt kuperat med en 
markhöjd som varierar mellan cirka 5-40 meter över havet. I västra delen av området finns 
Lulsundsberget som sluttar åt alla håll. I norra och nordöstra delarna av området möter 
Lulsundsberget Ormbergets väst- och sydsluttning. Detta medför att en kraftig dalsänka 
ligger belägen mellan bergen. Marken planar ut i områdets sydöstra del. Det finns två 
avrinningsområden som fördelar vattnet västerut mot Lulsundsfjärden och österut mot 
Hertsöfjärden. Inne på området finns diken för markvatten samt ledningsnät för dagvatten. 
Terrängen som ligger högre upp har tunna jordlager av morän och består av berg i dagen. De 
områden som ligger lägre ned är täckta av sedimentjordar som innehåller sand, silt eller lera. 
Inom flera områden kan sedimentjordarna uppgå till flera meters djup. Björk och sälg trivs i 
de sanka områdena, medan ris såsom ljung och lingon trivs bättre i de torrare markområdena. 
Områdena som ligger i sluttningarna är i huvudsak morän med inslag av sand. Där det finns 
inslag av sand växer bland annat blåbär och olika gräsarter. Skogen består främst av tall som 
är av äldre ålder och där det är fuktigare i marken finns det inslag av gran 
(Stadsbyggnadskontoret, 2004). 
 

4.2 Försvarsmaktens undersökningar och efterbehandlingar  
Innan Lv7-området överlämnades till kommunen år 1992 genomförde försvarsmakten en del 
undersökningar och efterbehandlingar av miljöfarliga lämningar i området. Detta finns 
inskrivet i protokoll om miljöfarliga lämningar. Riskklasserna som anges i följande text är 
samma som beskrivs i avsnitt 3.1. 
 
Siffrorna inom parentes efter varje områdesrubrik är kopplade till kartan i bilaga 12.  
 
Långhållsbanan (1) har använt under åren 1944-1992. Den har kontrollerats av Lennart 
Wiman 1996-08-16. Då banan uppenbart måste efterbehandlas togs inga prover av Wiman 
och banan gavs riskklass 4 (Försvarsmakten, 2004a). Banan sanerades under år 1999 under 
försvarets försorg. Tom Johansson var projektledare för saneringen som utfördes av Carlbro 
AB i Boden (Johansson, 2004-10-09)  
 
Korthållsbanan (2) har använts under åren 1944-1992. Banan kontrollerades av Lennart 
Wiman Högkvarteret 1996-08-16. Prov togs på banan och dessa visade på höga blyvärden. 
Dessa värden låg mellan 6000-10000 mg bly/kg torkad jord. Banan sanerades år 1999 under 
försvarets försorg, efter att den sanerats gavs den riskklass 4 (Försvarsmakten, 2004b). Tom 
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Johansson var projektledare för saneringen som utfördes av Carlbro AB i Boden (Johansson, 
2004-10-09). 
 
Eldexercisbana för kammarammunition och granater (4) var i bruk mellan åren 1944-
1992. Banan undersöktes av Lennart Wiman Högkvarteret 1996-08-16 med XRF och 
resultatet visade på mindre än 50 mg bly/TS. Banan lades sedan i riskklass 4 
(Försvarsmakten, 2004c). 
 
Drivmedelsanläggningen (7) har varit i bruk mellan åren 1968-1993. I samband med 
nedläggningen av Lv7 demonterades rörledningar och pumpar ifrån drivmedels-
anläggningen. Det fanns fyra stycken cisterner i storlek 10m3 vardera. Efter saneringen 
gjordes bedömningen att rester av miljöfarliga ämnen är obetydliga i marken. Lämningen 
hamnade därefter i riskklass 4 (Försvarsmakten, 2004g). 
 
ABC-banan (8) har använts under åren 1944-1992. Banan gavs riskklass 4 eftersom tidigare 
provtagningar vid andra ABC-banor inte har visat några tecken på miljöfarlighet 
(Försvarsmakten, 2004e). 
 
Napalmövningsplatsen (9) på nuvarande skidskyttebana på stadion, har använts under åren 
1944-1992. Banan gavs riskklassning 4 då tidigare provtagningar på liknande platser inte har 
visat på någon miljöfarlighet (Försvarsmakten, 2004f).  
 
Eldexercisbana för kammarammunition (10) har använts mellan åren 1944-1992.  Banan 
är helt borttagen och platsen har varit överbyggd med en tälttorkanläggning som i sin tur är 
riven. I dagsläget är platsen asfalterad (Försvarsmakten, 2004d).  
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5 EMPIRI  
Empirikapitlet innehåller data och information som insamlats genom provtagningar och 
intervjuer under studiens gång.  

5.1 Provtagningsresultat 
Tabellerna innehåller mätvärden för ämnen som har uppsatta riktvärden för förorenad mark. 
De grå färgade cellerna visar på värden som överstiger uppsatta riktvärden för känslig 
markanvändning. De celler där det står <LOD betyder att värdet är under detektionsgränsen 
för XRF-instrumentet. Det vill säga det är för lite av ämnet i provet för att instrumentet ska 
kunna läsa av halten. Detektionsgränsen för varje ämne som XRF-instrumentet registrerar 
kan variera från mätning till mätning vilket redovisas tillsammans med de uppmätta värdena. 
Varje mätning sker med en vis osäkerhet som redovisas i kolumnerna ±. De verkliga 
mätvärdena kan därför vara högre eller lägre än de redovisade mätvärdena. Varje prov har 
analyserats två gånger varför det redovisas två mätvärden för varje prov.  

5.1.1 Provresultat från smörjbryggorna, analys utförd av Analytica 
Analytica har analyserat provet och det visade att det finns mindre än 50 mg/kg TS olja i 
jorden på cirka 40 centimeters djup. Provet togs längs med dikeskanten ungefär i mitten av 
planen det vill säga rakt framför spolhallen (se bilaga 10 för analysprotokoll).  
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5.1.2 Provresultat från lång- och korthållsbanan, analys utförd med XRF 
 
Tabell 2 Provresultat från långhållsbanan för ämnen med uppsatta riktvärden.  

 

Prov Pb ± As ± Hg ± Zn ± 
Yt 1 364,4 33,6 <LOD 41,25 <LOD 13,5 <LOD 49,2 

Yt 1 347,4 33,5 <LOD 41,55 <LOD 14,1 <LOD 49,65 

Djup 1 108,1 22,1 <LOD 29,25 <LOD 12,6 <LOD 68,25 

Djup 1 101,4 21,4 <LOD 27,45 <LOD 12,9 <LOD 75 

Yt 2 155,9 23,9 34,6 21,4 <LOD 12,3 <LOD 50,4 

Yt 2 216,8 30 <LOD 38,1 <LOD 13,8 <LOD 68,1 

Djup 2 63,1 17,8 <LOD 23,25 <LOD 12,45 <LOD 48,75 

Djup 2 52,3 16,8 <LOD 22,8 <LOD 11,55 <LOD 47,25 

Yt 3 617,6 46,8 61,5 38,9 <LOD 17,4 <LOD 57,45 

Yt 3 693,6 49,1 105,3 41,5 <LOD 17,85 <LOD 57,45 

Djup 3 1939,2 83,6 119,9 64,2 <LOD 22,2 <LOD 60,45 

Djup 3 1889,6 81,5 133,7 63 <LOD 21,9 <LOD 60,9 

Yt 4 29,7 13,9 <LOD 19,5 <LOD 10,95 <LOD 43,95 

Yt 4 32,4 14,7 <LOD 20,55 <LOD 11,7 <LOD 46,2 

Djup 4 31,3 14,2 <LOD 19,05 <LOD 10,65 <LOD 47,1 

Djup 4 74,8 18,3 <LOD 23,25 <LOD 11,55 <LOD 48 

Yt 5 1129,6 61,4 <LOD 72,6 <LOD 18,15 <LOD 57 

Yt 5 1000 57,8 <LOD 69,15 <LOD 18,3 <LOD 54,9 

Djup 5 48,5 17,7 <LOD 24 <LOD 12,3 <LOD 52,5 

Djup 5 33,7 15,9 <LOD 22,35 <LOD 12,75 <LOD 49,95 

Yt 6 94,4 19,6 <LOD 24,45 <LOD 11,25 <LOD 45 

Yt 6 123,1 20,2 <LOD 25,8 <LOD 10,95 <LOD 44,7 

Djup 6 64,2 16,3 <LOD 21,15 <LOD 10,95 <LOD 41,1 

Djup 6 92 20 <LOD 26,7 <LOD 12,45 <LOD 66,45 

Djup 7 401,2 30,3 <LOD 36,9 <LOD 11,25 <LOD 38,7 

Djup 7 434,8 30 <LOD 37,2 <LOD 11,7 <LOD 36,75 

Yt 9 1969,6 74,2 155,2 57,5 <LOD 19,95 117,1 37,3 

Yt 9 917,6 48,7 87,8 39,7 <LOD 15,15 53,1 31,7 

Djup 9 1100 57,8 <LOD 67,5 19,4 12,6 <LOD 49,35 

Djup 9 692,8 47,6 <LOD 57,9 <LOD 15,6 <LOD 52,95 

Yt 10 100 20,4 <LOD 25,35 <LOD 11,7 <LOD 55,05 

Yt 10 87,8 19,2 <LOD 24,3 <LOD 11,85 <LOD 55,65 

Ex. 8 316,2 31,9 <LOD 39,6 <LOD 13,95 <LOD 48,3 

Ex. 8 367,2 34,5 <LOD 42,6 <LOD 13,8 <LOD 46,35 
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Fortsättning Tabell 2 

 
Prov Cu ± Ni ± Co ± Cr ± 
Yt 1 <LOD 91,8 <LOD 390 <LOD 270 <LOD 345 

Yt 1 <LOD 96,15 <LOD 405 <LOD 285 <LOD 345 

Djup 1 <LOD 165 10598,4 600 <LOD 345 792,8 320 

Djup 1 <LOD 195 17894,4 770 <LOD 360 546,4 300 

Yt 2 <LOD 92,4 <LOD 390 <LOD 300 <LOD 390 

Yt 2 <LOD 165 8806,4 580 <LOD 375 665,6 350 

Djup 2 <LOD 89,25 <LOD 405 <LOD 300 <LOD 390 

Djup 2 <LOD 89,55 <LOD 405 <LOD 300 <LOD 390 

Yt 3 <LOD 112,8 802,8 330 <LOD 360 <LOD 450 

Yt 3 <LOD 104,7 <LOD 450 <LOD 360 <LOD 435 

Djup 3 148,5 74,1 <LOD 435 <LOD 330 <LOD 390 

Djup 3 205,8 76,7 <LOD 435 <LOD 300 <LOD 375 

Yt 4 <LOD 80,1 <LOD 330 <LOD 255 <LOD 315 

Yt 4 <LOD 96,45 1349,6 300 <LOD 270 <LOD 345 

Djup 4 <LOD 88,8 <LOD 360 <LOD 270 <LOD 345 

Djup 4 <LOD 96,3 844 290 <LOD 270 <LOD 360 

Yt 5 <LOD 105,75 <LOD 435 <LOD 315 <LOD 390 

Yt 5 <LOD 104,25 695,2 310 <LOD 330 <LOD 405 

Djup 5 <LOD 99 <LOD 465 <LOD 375 <LOD 465 

Djup 5 <LOD 94,35 <LOD 420 <LOD 315 <LOD 420 

Yt 6 <LOD 90 <LOD 390 <LOD 255 <LOD 330 

Yt 6 <LOD 86,25 650 250 <LOD 240 <LOD 315 

Djup 6 <LOD 81,15 <LOD 330 <LOD 225 <LOD 300 

Djup 6 <LOD 165 11200 590 <LOD 300 <LOD 345 

Djup 7 75 49,7 <LOD 315 <LOD 225 <LOD 285 

Djup 7 103,1 51,2 947,2 230 <LOD 225 <LOD 270 

Yt 9 <LOD 96,6 1340 280 <LOD 255 <LOD 345 

Yt 9 <LOD 88,2 884 260 <LOD 255 <LOD 330 

Djup 9 <LOD 92,85 <LOD 405 <LOD 285 <LOD 360 

Djup 9 <LOD 100,05 <LOD 420 <LOD 285 <LOD 375 

Yt 10 <LOD 123,15 4249,6 410 <LOD 300 <LOD 375 

Yt 10 <LOD 127,05 5548,8 440 <LOD 285 397 260 

Ex. 8 <LOD 90,75 <LOD 375 <LOD 285 <LOD 360 

Ex. 8 <LOD 91,8 620 290 <LOD 300 <LOD 390 
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Tabell 3 Provresultat från korthållsbanan för ämnen med uppsatta riktvärden  
 
 

Prov Pb ± As ± Hg ± Zn ± 
1 2729,6 100 311,4 80 <LOD 27,9 <LOD 65,1 
1 2249,6 93,3 <LOD 104,55 <LOD 24,75 <LOD 62,55 

2 1580 75,7 88,7 58,9 <LOD 21,9 <LOD 59,25 
2 1120 62 83,4 49,6 <LOD 19,65 <LOD 53,4 

3 565,2 44,7 <LOD 55,05 <LOD 15,3 <LOD 55,95 
3 476,8 41,3 <LOD 51 <LOD 16,2 <LOD 57,75 

4 58 17,1 30,2 16,4 <LOD 11,7 <LOD 47,25 
4 101,8 20,3 <LOD 26,7 <LOD 12,3 <LOD 48,15 

5 108,9 20,9 <LOD 27,3 <LOD 11,25 <LOD 48,15 
5 105 21,1 <LOD 26,7 <LOD 11,85 <LOD 48,45 

6 <LOD 22,95 <LOD 21,75 <LOD 13,8 <LOD 58,8 
6 <LOD 22,65 <LOD 21 <LOD 13,35 <LOD 67,2 

7 120,2 21,6 <LOD 26,7 <LOD 12,45 <LOD 52,65 
7 42 15,2 <LOD 20,7 <LOD 11,25 <LOD 46,05 

 
Fortsättning Tabell 3 

 

Prov Cu ± Ni ± Co ± Cr ± 
1 135 79,3 510 320 <LOD 345 <LOD 450 
1 <LOD 120,9 1908,8 360 <LOD 315 <LOD 420 

2 <LOD 113,55 1200 340 <LOD 345 <LOD 435 
2 <LOD 104,1 486,4 290 <LOD 285 <LOD 390 

3 <LOD 114,75 1120 330 <LOD 330 <LOD 450 
3 <LOD 118,8 2489,6 380 <LOD 330 561,2 310 

4 <LOD 86,7 <LOD 345 <LOD 225 <LOD 330 
4 <LOD 97,8 915,2 280 <LOD 210 <LOD 315 

5 <LOD 90,75 <LOD 375 <LOD 270 <LOD 330 
5 <LOD 91,35 <LOD 405 <LOD 300 <LOD 390 

6 <LOD 127,5 4387,2 440 <LOD 345 <LOD 405 
6 <LOD 165 10195,2 600 <LOD 375 <LOD 450 

7 <LOD 109,65 2280 350 <LOD 345 <LOD 405 
7 <LOD 84,15 <LOD 375 <LOD 300 <LOD 390 
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5.1.3 Provresultat från lång- och korthållsbanan, analys utförd av Analytica 
(se bilaga 7 och 9 för fullständiga analysprotokoll) 
 

Tabell 4 Provresultat från långhållsbanan för ämnen med uppsatta riktvärden  
 

Ämne Djupprov 5 Ytprov 5 

Pb 61,4 482 

As 5,54 4,27 

Zn 14,1 30,1 

Cu 8,36 32,9 

Ni 2,66 3,19 

Co 1,61 1,31 

Cr 5,11 5,44 
 
 
 
 

Tabell 5 Provresultat från korthållsbanan för ämnen med uppsatta riktvärden  
 

Ämne Ytprov 1 Ytprov 2 

Pb 4430 2300 

As 6,09 4,94 

Zn 33,1 24,6 

Cu 138 53,5 

Ni 5,98 4,76 

Co 2,67 2,33 

Cr 6,42 5,16 
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5.2 Intervjuresultat  
Intervjuer genomfördes med fyra personer som varit anställda vid Lv7. Den första 
respondenten, Ingemar Henriksson, kontaktades via telefon och ställde upp på intervju. Han 
gav sedan rekommendationer på andra lämpliga personer som varit anställda på Lv7. Jan-
Erik Boman, en av de rekommenderade, kontaktades via telefon och var villig att ställa upp 
på en intervju. Vid träffen med honom hade han kontaktat en tidigare arbetskollega från Lv7, 
Dennis Yvesand, som också närvarade under intervjun. Boman och Yvesand 
rekommenderade sedan Evert Eriksson för fortsatt intervju. Varför dessa personer 
intervjuades var främst på grund av att den första var känd sedan tidigare och lätt att få 
kontakt med. De andra föll sig naturligt att ta kontakt med då de blivit rekommenderade av 
föregående personer. Dessa personer var även lätta att träffa för intervju då alla är bosatta i 
Luleå. Vid samtliga intervjuer användes samma frågor (se bilaga 2). 
 
Ingemar Henriksson 
Den 15 augusti genomfördes en intervju med Ingemar Henriksson. Han har varit anställd 
som plutonchef på Lv7 under åren 1983-92. Frågor ställdes till Henriksson om området och 
han svarade och utvecklade svaren där det var möjligt. Sedan berättade han fritt ur minnet 
om hur verksamheten bedrivits på Lv7. 
 
Kronanbacken 
På ABC-banan testades tårgasmaskerna vid tårgas skjutning. Det genomfördes även napalm-
övningar inom området, men Henriksson var tveksam till att det skulle kunna finnas kvar 
några rester från napalmen då den brinner kraftfullt. På långskyttebanan användes 
skjutvapnen som AK4, AK5, Kpist och kulspruta. I AK4 och Kpisten finns uppsamling av 
hylsor men om det togs tillvara eller de bara hälldes ut i sanden var osäkert. 
 
Lulsundsberget 
På Lulsundsberget har det bedrivits terrängkörning, luftmåls- och radarövningar. Det har inte 
bedrivits någon skarpskjutning på berget utan det har endast varit övning då Henriksson varit 
med. 
 
Lv7 i övrigt 
Inne i smörj- och spolhallarna tvättades, smordes och byttes oljor på fordonen. Det fanns inte 
vad Henriksson kom ihåg någon separering av vätskorna utan allt åkte ned i avloppet. Inne i 
hallarna förvarades personbilar samt bandvagnar, ute på gården stod övriga fordon. Dessa 
fordon som stod ute hade tillgång till motorvärmare som gick ovan jord. Gården utanför 
spol- och smörjhallen har många gånger varit i kontakt med diesel. Främst då drivmedel 
tömdes ut på marken vid luftning av bränslesystemen i bilarna. Även runt drivmedels-
anläggningen kan det finnas föroreningar (se bilaga 12 punkt 7). 
 
Skidskyttebanan bredvid ABC-banan (se bilaga 12 punkt 6) byggdes kring 1986. 
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Avfalls deponin som Lv7 använt sig av finns på Bodberget (se bilaga 11). 
 
Militärområdesverkstaden reparerade bland annat bilar och kanoner som inte Lv7 själva 
kunde laga. 
 
Jan-Erik Boman och Dennis Yvesand 
Den 3 november gjordes en intervju med två före detta anställda på Lv7. Respondenterna 
heter Jan-Erik Boman och Dennis Yvesand. Boman har arbetat som motorbefäl mellan åren 
1973 och 1991. Yvesand gjorde sin utbildning på Lv7 1971 till 1972 och arbetade efter det 
som sjukvårdsinstruktör fram till 1987. Intervjun omfattar därför åren 1972 till flytten 1992. 
Intervjun genomfördes på så sätt att frågor ställdes angående de platser som redan tidigare 
betraktats som misstänkta föroreningsobjekt, nämligen smörjbryggorna, uppställningsplatsen 
för fordon samt skyttebanorna. Sedan fick respondenterna själva berätta om vilka områden 
som de trodde kunde vara förorenade på ett eller annat sätt.  
 
Kulturbyn bostäder 
Hela området användes under ett fåtal år till olika sorters övningar, men detta innefattade 
ingenting som enligt respondenterna kunde vara av miljöfarlig karaktär.  
 
Östra kronan 
Östra kronanområdet användes till terrängkörning och övningar med lös ammunition.  
 
Kronan backen 
ABC-banan som finns inom detta område användes endast för täthetstester av skyddsmasker 
och detta skedde i en av kurerna som fanns inom övningsområdet.  
 
Punkt 5 på kartan i bilaga 12 är en eldexercisbana som användes sparsamt och senare även 
lades ned. 
 
Lulsundsberget 
På punkt 4 på kartan (se bilaga 12) utfördes skjutning med kammarammunition (se ordlista 
för beskrivning). Även övningar med granater utfördes på berget. På berget kördes det med 
terrängfordon och lastbilar. Det fanns tre förråden på berget som var militärområdesförråd, 
dessa revs under 1980-talet. 
 
Lv7 i övrigt 
I två förrådsbyggnader intill korthållsbanan kokades napalm och dessa antändes i närheten 
av dessa byggnader. 
 
På uppställningsplatsen för fordon grävdes kablar ner för motorvärmare någongång efter 
1987. Respondenterna kan tänka sig att det har läckt ut en hel del olja på uppställnings- 
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platsen under årens lopp. Invid smörjbryggorna ställdes fordon som var trasiga (se bilaga 12 
punkt 7). 
 
Punkt 3 (se bilaga 12) bredvid långhållsbanan är en skidskyttebana som användes några år 
efter 1987. 
 
Någonstans kring Ormberget har det funnits en deponi som täcktes över med jordmassor 
under 1970-80-talet. Den exakta punkten för platsen kunde informatörerna inte peka ut 
eftersom den låg utanför kartans omfattning men beskrev det som att den ska ligga utefter en 
väg som börjar till vänster vid infarten till Ormbergets friluftsanläggning. Deponin ska 
finnas ungefär två kilometer in efter den vägen. 
 
Evert Eriksson 
Den 18 november genomfördes en intervju med Evert Eriksson. Han har gjort sin värnplikt 
samt tjänstgjort på Lv7 mellan åren 1946-1987. 
 
I områdena Östra kronan, Kulturbyn kronan och Kulturbyn bostäder har inga aktiviteter skett 
som respondenten ansett kunnat förorena marken på något sätt. I vissa områden har på sin 
höjd terrängövningar skett. 
 
Kronan backen 
Sandmassor från långhållsbanans skjutvall schaktades bort någon gång under 1960-70-talet.  
 
På ABC-banan (se punkt 4 bilaga 12) hälldes napalm ut i terrängen och antändes. Det 
gjordes i syfte att öva släckning. 
 
Lulsundsberget 
Vid punkten 4 (se bilaga 12) har skarpa övningar skett med handgranater under den angivna 
tidsperioden. I övrigt har inga andra aktiviteter skett i området som respondenten ansett varit 
miljövådliga. 
 
Lv7 i övrigt 
Vid smörjbryggorna (se punkt 7 bilaga 12) har det inte skett att olja släppts ut direkt på 
marken, utan det har alltid tömts i hinkar. 
 
Kablarna för motorvärmarplatserna har grävts ned någon gång efter 1987.  
 
Deponin som funnits på andra sidan av Ormberget uppgav respondenten drevs av 
kommunen, men nyttjades även av försvaret. Platsen för den övertäckta deponin ska vara på 
Bodbergets motsatta sida (se bilaga 11). 
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6 ANALYS 
I analysavsnittet behandlas det data som insamlats genom intervjuer, provtagningar samt 
litteraturstudie. Siffrorna vid rubrikerna representerar platsens nummer på kartan i (bilaga 
12). 
 
De analyserade proverna med XRF visar på förhöjda halter av arsenik och nickel i lång- och 
korthållsbanorna (se tabell 2 och 3). Dessa betraktas kritiskt eftersom utslaget med ett XRF- 
instrument för andra ämnen än bly, speciellt arsenik, kan förstärkas av en hög blyhalt (se 
avsnitt 3.7.1). Därför gjordes ytterligare analys på laboratoriet Analytica av prover som 
visade på höga halter av arsenik och nickel vid analys med XRF. Resultatet var som väntat 
att halterna av arsenik och nickel var överdrivna av XRF-instrumentet. Då dessa ämnen inte 
är tillförlitliga enligt denna analysmetod kommer diskussionerna endast behandla bly. 
Därmed är det ej uteslutet att ämnen som arsenik och nickel inte finns i skjutvallarna då vissa 
ammunitionstyper innehåller ämnena (se bilaga 1). Många av ämnena som omfattas av XRF-
analysen låg under gränserna för detektion (se tabell 6 och 7). 
 
Lång- och korthållsbanan ((1) och (2)) 
Proverna från långhållsbanans skjutvall visar på blyvärden mellan cirka 30 och 1970 mg/kg 
TS. Korrelationen mellan XRF och ICP var dock inte särskilt bra (se tabell 4 och 2). ICP-
värdena visade på ungefär hälften av XRF-värdena. Om samma förhållande skulle antas för 
de resterande proverna skulle ändå cirka hälften av proverna överskrida riktvärdet på 80 mg 
/kg TS (se tabell 1). Dock kan sägas att förhållandet mellan analysresultaten från ICP och 
XRF-värdena inte bör antas för de övriga proverna. Det beror på att de två analysmetoderna 
bygger på två olika mätprinciper och har dessutom utförts på olika delprover ur ett och 
samma prov (se avsnitt 3.7.1). Teorin om mätprinciperna stöds av laboratorieresultaten från 
korthållsbanan där det omvända förhållandet gällde (se tabell 3 och 5), det vill säga XRF-
värdena visade på hälften av laboratorieresultaten. Eftersom korthållsbanan varit i bruk 
nyligen finns det förmodligen en större mängd lakbar bly i den skjutvallen än i 
långhållsbanan som ej varit i bruk sedan den sist blev sanerad 1999. 
 
Då bly kan binda sig till partiklar som sedan sprids med vinden (se avsnitt 3.3.1) är det 
möjligt att området kring både kort- och långhållsbanan är kontaminerade av bly. Eftersom 
båda banorna har varit i bruk under en längre tid och massorna dessutom blivit omrörda i 
samband med saneringar (se avsnitt.3.3.1 och 3.3.3.) kan det handla om värden som 
överskrider riktvärdena för känslig markanvändning. Saneringsmetoden som användes vid 
saneringarna år 1999 var jordtvätt (se bilaga 3). Dessutom har det på banan använts 
ammunition av grövre kaliber som kan öka lakbarheten (se avsnitt 3.3.1). 
 
De personliga intervjuer som företagits med före detta Lv7-anställda berörde inte 
verksamheten på långhållsbanan, eftersom den verksamheten redan ansågs vara känd. Dock 
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berörde en del av telefonintervjuerna långhållsbanan i fråga om vilken saneringsmetod som 
använts och andra frågor berörande banan. 
 
Enligt Naturvårdsverket (2004) återfinns den högsta blyhalten i den grova fraktionen av 
kulfånget. Dammfraktionen som är mindre än 0,063 millimeter innehåller cirka 1,4 procent 
bly i ett osiktat prov. Dammfraktionens andel av den totala blymängden beror dock på den 
totala mängden sand, kulfångets ålder, hur ofta det har sanerats och med vilka metod.  
 
Då denna bana har blivit sanerad är det svårt att säga om den högsta halten bly låg i den 
grova fraktionen. De högsta halterna som hittades på banan låg framför skjutvallen och på 
sidorna om den (se bilaga 6 och 4). En hypotes är att de har sanerat skjutvallen och inte så 
effektivt på sidorna och framför. Det högst uppmätta blyvärdet som XRF-instrumentet 
detekterade i långhållsbanan låg på 1969,6 mg/kg TS (se tabell 2). Detta värde är nästan 25 
gånger så högt som uppsatt riktvärde för känslig markanvändning.  
 
Då korthållsbanan ska tas ur bruk togs prover för att se hur pass kontaminerad skjutvallen 
var. Denna bana sanerades samtidigt som långhållsbanan men fortsatte att användas av 
privatpersoner fram till hösten 2004. Proverna i denna skjutvall hade de högsta blyvärdena 
längst ned (se bilaga 5 och 8). Detta kan förklaras med att när skytten skjuter mot vallen står 
han relativt nära objektet som ska träffas vilket gör att den största mängden av ammunitionen 
träffar just i höjd med objektet. På långhållsbanan finns det större spridningsrisk både i höjd 
och sidled då skytten står på ett längre avstånd från objektet jämfört med i korthållsbanan.  
 
Eldexercisbana för kammarammunition (10) och granater (4) samt den äldre 
eldexercisbanan (5) 
Kammarammunitionsbanorna kan fortfarande innehålla höga halter av bly och andra 
metaller eftersom organiskt material ökar fastläggningen av dem (se avsnitt 3.2.1). 
Kammarammunitionsbanan (4) är av försvaret endast provtagen i fält med XRF. Enligt 
Rolén (2003) och Gustavsson (2004) blir provresultatet mer tillförlitligt om det sker med 
torkade prover. Risken finns att platsen är förorenad eftersom den använts av försvaret under 
så lång tid som 50 år. 
 
Skidskyttebanorna (3) och (6) 
Eftersom det är osäkert om bana 6 i framtiden ska fortsätta användas har den ej provtagits. 
Skyttebanan berörs därför ej av analysen. I Bana 3 är det stor sannolikhet att det finns rester 
av ammunition, det beror på hur lång tid den var i bruk och hur skjutvallen var utformad och 
om den blev sanerad vid upphörandet. 
 
Området kring smörj- och spolhallen (7) 
Provet från området visade på låga halter olja. Dock är petroleumprodukters spridningsvägar 
och förutsättningar för spridning komplexa (se avsnitt 3.2 och 3.5), varför området inte bör 
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antas vara fritt från petroleumföroreningar. Eftersom endast ett prov analyserades, på grund 
av ekonomiska skäl, är det svårt att grunda någon slutsats på detta. Möjliga föroreningarna 
kan ha förflyttats långa sträckor under årens lopp. För att kunna veta var prover ska tas 
behövs mer omfattande undersökning där faktorer som petroleumsort, jordtyp, jordlager, 
markstruktur och vatteninnehåll i marken är känt. 
 
ABC-bana (8) och napalmbana (9) 
Banorna har av försvaret klassas som en fyra (liten risk). Grunden för beslutet är att liknande 
banor inte har visat på miljöfarlighet, Eftersom de viktigaste beståndsdelarna i napalm utgörs 
av bensin och aluminiumsåpor (se bilaga 1) brinner napalmen med utomordentlig kraft. Vid 
släckning av stridsmedlet kan det dock ifrågasättas om fullständig förbränning av ämnet 
sker. Eftersom fakta om napalmens miljöeffekter är svårtillgänglig är det svårt att bedöma 
om några rester finns kvar i marken. 
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7 SLUTSATSER 
Utifrån den information som insamlats genom litteraturstudier, observationer, intervjuer och 
provtagningar dras följande slutsatser gällande föroreningar i området. Siffrorna vid 
rubrikerna representerar platsens nummer på kartan i (bilaga 12). 
 
Långhållsbanan (1) 
Långhållsbanan har sanerats under år 1999 under försvarets försorg. Massorna grävdes då 
upp och skickades till Boden för jordtvätt och returnerades ej till banan. Banan har inte varit 
i bruk av försvarsmakten sedan saneringen gjordes (Johansson 2004-10-08). 
 
Då flertalet av de prover som tagits under denna studie påvisade blyvärden som översteg 
riktvärdet för känslig markanvändning, på 80 mg/kg bör platsen saneras då människor ska bo 
i området (se avsnitt 3.6 samt bilaga 4). Det högst blyvärdet som XRF-instrumentet 
uppmätte i långhållsbanan låg på 1969,6 mg/kg bly TS (se tabell 2). Detta värde är nästan 25 
gånger så högt som uppsatt riktvärde för känslig markanvändning. Bästa lösningen för själva 
vallen vore att avlägsna den helt och hållet. Förhöjda halter av bly återfanns både framför 
och på sidorna om skjutvallen (se bilaga 4). Eftersom proverna från långhållsskjutbanan 
visar på att det fortfarande finns för höga halter av bland annat bly så är nästa steg att utreda 
hur pass sprida föroreningarna är. Fortsatt provtagning är därför nödvändig innan sanering 
av platsen sker. 
 
Korthållsbanan (2) 
Eftersom korthållsbanan ska upphöra samt saneras togs prover på platsen endast för att 
bestyrka att sanering är nödvändig. Det högsta blyvärdet som XRF-instrumentet uppmätte 
låg på 2729,6 mg/kg TS (se tabell 4). Proverna visade på blyhalter över uppsatta gränsvärden 
för känslig markanvändning, därför rekommenderas sanering av banan. 
 
Skidskyttebana vid Långhållsbanan (3) 
En skidskyttebana gjordes i ordning i anslutning till långhållsbanan men användes endast 
under en kortare period. Banan är troligen inte sanerad av vad undersökningen kan påvisa. 
Bostäder ska byggas i nära anslutning till området vilket gör det lämpligt att utreda 
omfattningen av platsens användning som skidskyttebana samt göra provtagningar. Ifall 
prover visar på värden över uppsatta riktvärden för känslig markanvändning bör området 
saneras. 
 
Eldexercisbana för kammarammunition och granater (4) 
Eldexercisbana har använts under en längre tid vilket medför att det mest troligt finns rester 
av ammunition och granater kvar i marken från övningar i området. Då Kronan området ska 
bebyggas med bostäder är det klokt att även provta här. Försvaret har prov tagit i området 
men då deras provtagningar inte hade som syfte att gå efter riktvärden för känslig mark kan 
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det vara klokt att provta på nytt då bostäder ska byggas. Övningsplatsen för 
kammarammunition. 
 
Äldre eldexercisbanan (5) 
Eftersom den äldre eldexercisbanan invid långhållsbanan kommer att ligga i direkt 
anslutning till ett planerat bostadsområde kan det vara lämpligt att vidare utreda 
omfattningen av platsens användning samt göra enstaka provtagningar. Detta för att se om 
det finns kvar ammunitionsrester eller andra föroreningar i marken som överstiger uppsatta 
riktvärden och medför att en sanering är nödvändig. 
 
Skidskyttebana vid ABC-bana (6) 
Skidskyttebanan som ligger bredvid ABC-banan ligger i dag vilandes. I framtiden kan det 
hända att banan tas i bruk igen men detta är inte helt säkert. Banan bör saneras från 
föroreningar och banan bör få monterat ett miljöfång som minskar risken för spridning av 
ammunitionsfragment via damm om banan ska tas i bruk igen. 
 
Området kring smörj- och spolhallen (7) 
Från intervjuerna har det framkommit att smörjbryggorna användes till att reparera och 
underhålla bilarna på. Det har ett flertal gånger hänt att spillolja har tappats ur bilarna och 
oljan har runnit ned i marken. Även diesel har hamnat i marken ett flertal gånger då 
bränslesystemen i bilarna har luftats. Efter att den militära verksamheten upphört har 
smörjbryggorna använts av allmänheten vid reparation av bilar fram till att de i någon form 
har sanerats och täckts över under slutet av 1990-talet av Luleå kommun. 
 
Oljeprovet som skickades in för analys vilket visade på låga halter av olja. Smörjbyggorna 
ska ha stått på betongblock varför olja troligtvis inte gått ned i marken och vidare till 
grundvattenytan. Marken bör provtas mer och en grundligare undersökning bör genomföras 
för att se om det finns föroreningar i marken. 
 
På den forna uppställningsplatsen för fordon finns det anledning att tro att det under årens 
lopp har läckt ut drivmedel och olja på marken då fordon i regel läcker. På 
uppställningsplatsen har systemen luftats och drivmedel har spillts ut i marken. Därutöver 
kan det finnas kvar kablar i marken. Det är något som placerats utanför gränserna för detta 
arbete eftersom platsen numera används som återvinningsmarknad.  
 
En av intervjuerna visar på att marken omkring smörj- och spolhallen kan vara förorenad av 
olja då det inte var ovanligt att olja hälldes ut på marken utanför byggnaden. Om det i 
framtiden blir aktuellt att även använda marken kring spol- och smörjhallen till bostäder eller 
liknande föreslås att omgivningen, som numera delvis är täckt av asfalt, provtas för 
petroleumrester.  
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ABC-bana (8) 
Utifrån intervjuerna har det framkommit att övningar i huvudsak har utförts inne i de små 
byggnaderna på området. På området har det även utförts övningar i släckning av Napalm.  
 
Nya skidskyttebanan samt napalmövningsplats på stadion (9) 
Den nya skidskyttebanan på stadion har inte provtagits då denna är i bruk. Banan bör 
utrustas med miljöfång för att minska spridningen av ammunitionsfragment.  
 
Deponi 
Deponin, som ska ligga kring Bodberget, kan tänkas innehålla föroreningar på grund av att 
avfall inte källsorterats under den tid som deponin har varit i bruk. Även om den omtalade 
deponin inte omfattas rent fysiskt i detta examensarbete föreslås att platsen undersöks om det 
i framtiden blir aktuellt att bygga bostäder på platsen. Även i dagsläget kan det vara klokt att 
åtminstone gör en teoretisk undersökning av deponin. Undersökningen skulle kunna omfatta 
vad för sorters avfall som deponin innehåller, när den övertäckts samt hur hydrologin och 
geologin ser ut i området. Detta för att utreda om det kan finnas föroreningar som är 
spridningsbenägna. 
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8 DISKUSSION  
Under denna studies genomförande har flera militärer som antingen fortfarande arbetar inom 
Försvaret eller som har arbetat där tidigare intervjuats. Det sammanlagda intrycket som 
dessa intervjuer har gett är att dessa har som åsikt att den verksamhet som Försvaret har 
bedrivit på området inte har bidragit till några större negativa miljöeffekter, möjligen i ringa 
omfattning. Dock vill vi understryka att vi beaktat de åsikterna med försiktighet eftersom 
alla människor har olika uppfattning om vad som är miljöskadligt. Därutöver kan även 
kompetensen för att kunna göra en sådan bedömning variera. Vad gäller de motstridiga 
svaren informatörerna emellan angående miljötänkandet i verksamheten kan även det bero 
på människors olika värderingar. Även om respondenter delvis valts ut för att täcka in hela 
den period som militär verksamhet har pågått i området, är det inte säkert att just de personer 
vi intervjuat har haft vetskap om alla aktiviteter där. 
 
De markprover som tagits i samband med denna studie har visat på förekomst av bly, nickel, 
arsenik, samt krom. Det är sannolikt att skjutvallarna innehåller förhöjda halter av dessa 
ämnen eftersom ammunition kan innehålla flertalet av dem. Tillförlitligheten i 
skjutbaneproverna har dock varit godtagbar endast för bly, med tanke på att bly interfererar 
med andra metaller vid mätning med XRF. För att säkerställa förekomsten av de andra 
ämnena behövs analys med hjälp av annan metod än XRF. Även analysresultaten från 
Analytica bör betraktas med försiktighet då osäkerheten i ett av proven uppgår till 1000 mg 
bly/kg TS. Osäkerheten för de andra metallerna var även den stor, varför det inte bör antas 
att skjutvallarna inte innehåller förhöjda halter av dessa ämnen (se bilaga 7 och 9).  
 
Kontakten med försvaret har inte givit lika mycket hjälp som vi hade förhoppningar om från 
början. Mottagandet från deras sida har varit bra, men få har kunnat ge oss den information 
vi behövt eller vetat var vi kan få den. Det är möjligt att ytterligare dokumentation existerar 
och går att få tag i vid ytterligare efterforskningar. 
 
Vid provtagningen av området för smörjbryggorna borde fler prover ha analyserats, eller ett 
samlingsprov från dem alla gjorts. På långhållsbanan borde även prover tagits bakom 
skjutvallen då ammunition kan ha passerat över den.  
 
Teori om Napalm och granater är svårtillgänglig, särskilt med avseende på deras innehåll. 
Att dra en slutsats om deras effekter på miljön är därför svårt. Att gå på försvarets linje, och 
bedöma att det troligtvis inte finns kvar några rester av dessa stridsmedel, är ett alternativ, 
men bör föregås av egen kunskapsinhämtning. Intrycket är att försvaret har sina egna gränser 
för vad som är miljöfarligt samt att de gör generella bedömningar utan att ta hänsyn till de 
specifika platsernas och aktiviteternas beskaffenheter. Vad gäller övrig litteratur är det 
möjligt att viktiga källor har förbisetts eller inte påträffats vid litteraturstudien. Sådan 
information hade kanske lett till att några av områdena i denna undersökning bedömts som 
mer eller mindre kontaminerade än vad studien har visat. 
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Luleå kommun har för avsikt att bygga bostäder på området. Med stöd av de resultat som 
denna studie lett till bör Luleå kommun göra en mer omfattande undersökning av mark 
beskaffenheten innan byggnationen av bostäderna börjar. I denna studie har på grund av 
begränsade resurser antalet provtagningar varit begränsad. Området borde bli grundligare 
undersökt för att säkerställa eventuell förekomst av ämnen som kan vara skadliga för 
människor, växter och djur. De prover som gjorts i denna studie har varit av översiktlig 
karaktär. Mer djupgående prover kan genomföras med mer tillförlitliga resultat som en 
naturlig följd. 
 

Förslag till fortsatt arbete 
Om det fanns tid och resurser till fortsatt arbete tycker vi att en mer grundlig undersökning 
av området borde genomföras. Områdena skulle kunna provtas mera och med högre 
systematik. Det vi tycker bör göras utöver det som föreslås i slutsatser är att även rikta 
uppmärksamheten mot byggnaderna i området och då speciellt byggnader där fordon, 
ammunition och petroleumprodukter har förvarats. I området kring smörj- och spolhallen bör 
det undersökas närmare om kablar från motorvärmare finns kvar i marken. 
 
På Lulsundsberget finns det jordmassor vars härkomst ej blivit identifierad. Massorna bör 
härkomstidentifieras och om nödvändigt undersökas genom provtagning. 
 
Då det är svårttillgänglig information om napalmens miljöeffekter bör det undersökas 
närmare vad effekterna av den är.  
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Bilaga 1 Ämnessammansättning i ammunition och napalm 
 
Ämnen som ammunition kan vara uppbyggd av: 
 
Hagel kulor: 

• 97 procent bly (Pb)   
• 2 procent antimon (Sb) 
• <0,5 procent arsenik (As)  
• <0,5 procent nickel (Ni) 

(Qvarfort et al, 2004) 
 
Mantlade kulor: 

• 90 procent bly (Pb) 
• 9 procent koppar (Cu)  
• 1 procent zink (Zn) 

(ibid) 
 
Den kemiska sammansättningen av napalm: 
 
Härleds från natrium och palmitat. Viktigaste beståndsdelar utgörs av bensin och 
aluminiumsåpor som tillverkats av aluminiumsalter. 
 

• 25 procent naftensyra  
• 25 procent oleinsyra  
• 50 procent palmitin- eller andra fettsyror 

(Takman, 1967) 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
Namn: 
 
Tidigare arbetsuppgifter: 
 
Arbetsperiod: 
 
ABC-bana: 
Vad användes ABC-området till? 
 
Vilka stridsmedel har använts på ABC-banan? 
 
Användes några andra områden för övning med dessa stridsmedel? 
 
Uppställningsplats för fordon: 
Fanns det kablar till motorvärmare? 
 
Ifall det fanns motorvärmare var kablarna ovan- eller underjord? 
 
Förekom luftning av fordonssystemen och oljebyte på dessa platser 
 
Smörjbryggorna: 
Hur samlades oljan upp? 
 
Var förvarades spilloljan? Och hur? 
 
Smörj- och Spolhall:
Vad användes hallen till? 
 
Vart fördes spolvattnet? 
 
Fanns någon oljeavskiljare? 
 
Vad gjordes med spilloljan? 
 
Användes någon annan plats än smörjgroparna och SS-hallen för byte av olja och dylikt? 
 
Övrigt
Vilka aktiviteter förekom på Lulsundsberget? 
 
Vilka andra aktiviteter förekom på de olika delområdena som kan tänkas ha varit miljö- och 
hälsovådliga? 
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Bilaga 3 Saneringsmetoder 
 
Idag tillämpas olika metoder för behandling av förorenade massor. Det som styr vilken 
behandlingsmetod som kommer att tillämpas varierar beroende på vad det är för förorening, 
vad kostnaden beräknas till, tidsrammar, framtida användningsområden för marken och vem 
som kommer att utföra behandlingen. Metoderna delas in i olika ”fack” beroende på hur de 
utförs. Här nedan beskrivs några saneringsmetoder som används på förorenade massor. 
 
In situ-metoder 
Behandlingsmetoder som görs på plats utan att massorna grävs upp kalas In situ-metoder. 
Dessa metoder används då föroreningen ligger under till exempel vägar, byggnader och 
parkeringsplatser. Då det är stora volymer som ska saneras och det blir ekonomiskt kännbart 
att gräva upp massorna används in metoden med fördel. Nackdelarna med metoden är att det 
krävs en grundlig inledande fältundersökning då det krävs en noggrann karaktärisering av 
marken (Naturvårdsverket 1995). 
 
Bioventilering 
I denna metod tillsätts luft i marken vilket leder till en biologisk nedbrytning av organiska 
föroreningar. Det går även bra att tillföra bakterier, näringslösningar och vatten för att få 
metoden än effektivare. Metoden lämpar sig bäst på enkla aromatiska och alifatiska kolväten 
(Naturvårdsverket 1998). 
 
Vakuumextraktion och air sparging 
Metoden går ut på att skapa undertryck i jorden för att rubba jämvikten som råder i marken. 
Föroreningen i marken kan vara i fast form, löst i porvattnet, adsorberat på jordpartiklar, i 
gasfas eller som en egen fri fas. För att undertryck ska bildas i marken används en 
vakuumpump som kopplas till en eller flera extraktionsbrunnar. Dessa suger ut porluften och 
ersätter det med atmosfärsluft. För att denna metod ska fungera optimalt bör det vara sandig 
eller grusig mark som föroreningen är i. Air sparging kallas det när luft tillförs under 
grundvattenytan för att skynda på processen (ibid). 
 
Ex situ-metoder 
Denna metod karaktäriseras av att jorden måste grävas upp då den ska behandlas. En nackdel 
med metoden är att vissa ex situ behandlingar kräver att massorna fraktas till en permanent 
behandlingsstation. Detta medför kostnader och miljöstörande effekter (Naturvårdsverket , 
1995). 
 
Kompostering 
Metoden går ut på biologisk nedbrytning av organiska ämnen under aeroba förhållanden 
genom mikrobiell aktivitet. Det är framförallt lättare organiska föroreningar som till exempel 
petroleumprodukter som behandlas i denna metod. Massorna grävs upp och sätts in i 
behandlingsanläggningen. Där inne skapas en miljö som är optimal för mikroorganismerna 
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så att dessa börjar den mikrobiella nedbrytningen. För att optimera processen kan bark eller 
träflis blandas in i massorna för att öka genomsläppligheten för luft och vatten. Det finns ett 
flertal olika komposteringsmetoder bland annat landfarming, strängkompostering och öppen 
statisk kompostering (ibid). 
 
Jordtvätt 
Föroreningar som sitter i jord- eller sedimentmassor kan renas genom att vatten blandas med 
exempelvis ytaktiva ämnen eller syror vilket ger en ökad reningsgrad. I denna metod ingår 
ett flertal behandlingssteg som jordmassorna ska genomgå. När den förorenade jorden 
genom gått de olika behandlingsstegen koncentreras föroreningarna i finjordsfraktioner och i 
tvättvätskan. Tvättvätska kan återanvändas genom att vätskan flockulering- och 
sedimentationsbehandlas. Jordtvätt används främst på massor som är förorenade med 
metaller och /eller kolväten. Det blir bäst resultat om massorna består av största delen sand 
och grus samt om finkorniga jordpartiklar är litet (ibid). 
 
Då en kula som träffar en skjutvall finfördelas den och blyet däri får en avsevärt stark 
affinitet till sandkornen runtomkring. Det är därför inte säkert att rening med jordtvätt är 
lämpligt ur miljösynpunkt. Dagens jordtvättar klarar inte av att rena sanden mer än ner till 
300mg/kg (Qvarfort et al, 2002).  
 
  
Följande steg ska massorna genom gå för att renas optimalt: 

• Grovsiktning, krossning 
• Spolning/”skrubbing” 
• Tillsats av kemiska ämnen/ytaktiva ämnen, pH-justerare m.m. 
• Fraktionering i hydrocyklon 
• Magnetisk avskiljning 
• Floation 
• Avvattning 
• Behandling och återcirkulering av processvatten  

(Naturvårdsverket, 1998). 
 
Stabilisering/solidifiering 
Syftet med stabilisering/solidifiering är att minska utlakningen av föroreningsämnen. För att 
det ska vara möjligt skapas kemiska bindningar eller så minskas genomsläppligheten i den 
förorenade jorden. I många fall kombineras båda metoderna för bästa resultat. Metoden 
genomförs genom att oorganiskt eller organiskt bindemedel blandas in i jorden detta kallas 
in situ och ex situ. Det finns olika bindemedel som kan tillföras, några exempel på 
oorganiska är cement, kalk, silikater, bentonit och zeoliter. Några organiska bindemedel är 
asfalt, aktivt kol, polyestrar, urea och formaldehyd. Det bindemedel som överlag används 
mest är cement då den har högt pH-värde vilket gör att den ökar jordens pH och buffrande 
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förmåga. Metoden kan användas på de flesta föroreningar, men används främst på 
förbränningsaskor och metallhydroxidslam som finns i sandiga jordar men även i andra 
jordtyper. Metoden försämras då jorden har en hög andel silt, lera eller organiskt material då 
det reducerar stabilitatets hållfasthet och försvårar inblandning av bindemedel (ibid). 
 
Förbränning 
De organiska föroreningarna som finns i jorden förbränns och omvandlas till oorganiska 
restprodukter. Detta sker genom att jorden hettas upp och i närvaro av syre förgasas och 
förbränns de organiska ämnena. De som blir kvar som restprodukter är koldioxid, salter, 
slagg och aska. De vanligaste förbränningsanläggningarna är fluidiserande bädd och 
roterande ugn. Metoden lämpar sig bäst för organiska föroreningar (ibid). 
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Bilaga 4 Provtagningspunkter på långhållsbanan 
 
 
 
 

 
 

Figur 3. Provtagningspunkter på långhållsbanan  
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Bilaga 5 Provtagningspunkter korthållsbanan 
 
 
 

 
 
 

Figur 4. Provtagningspunkter på korthållsbanan 
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Bilaga 6 Data från långhållsbanan, analys utförd med XRF 
 
Tabell 6  

 
Prov Mo ± Zr ± Sr ± Rb ± Pb ± 
Yt 1 <LOD 8,85 91,5 9,8 179,9 11,9 128,4 18,7 364,4 33,6 
Yt 1 12,5 6,3 82,9 9,7 179,2 12,1 120,8 18,6 347,4 33,5 

Djup 1 <LOD 10,05 124 11,6 196,9 13,3 139,7 20,8 108,1 22,1 
Djup 1 <LOD 9,75 118,9 11,3 187,5 12,9 119,2 19,4 101,4 21,4 

Yt 2 <LOD 8,85 62,5 9,2 208 12,9 150,8 20,4 155,9 23,9 
Yt 2 <LOD 9,9 55,8 9,8 202,9 14 137 21,5 216,8 30 

Djup 2 <LOD 8,55 59,2 9,1 215,2 13,2 157,8 20,9 63,1 17,8 
Djup 2 9,5 5,9 40,5 8,5 224 13,3 138 19,7 52,3 16,8 

Yt 3 <LOD 9 40,2 8,9 173,5 12,9 160,1 22,3 617,6 46,8 
Yt 3 <LOD 9 52,5 9,4 203 13,7 152,2 21,8 693,6 49,1 

Djup 3 <LOD 9 58,5 9,7 197,7 13,8 147,8 21,8 1939,2 83,6 
Djup 3 9,6 6,3 59,6 9,5 176,9 13 154,3 21,7 1889,6 81,5 

Yt 4 <LOD 8,55 81,3 9,3 187,8 11,8 144,5 19,1 29,7 13,9 
Yt 4 <LOD 9,15 90,2 9,6 163,1 11,4 151 19,8 32,4 14,7 

Djup 4 <LOD 9,15 132,4 10,6 163,5 11,1 132,1 18,4 31,3 14,2 
Djup 4 10 6,5 112,9 10,5 175,1 11,9 124,4 18,7 74,8 18,3 

Yt 5 <LOD 9,3 75,7 9,9 190,1 13,1 148,8 21,1 1129,6 61,4 
Yt 5 <LOD 9,6 83,5 10,2 199,5 13,4 127,2 20 1000 57,8 

Djup 5 <LOD 10,05 104,7 10,9 194,4 13,2 155,5 21,6 48,5 17,7 
Djup 5 <LOD 9,6 82,8 10,1 198,4 13 144,5 20,7 33,7 15,9 

Yt 6 10,5 6,2 95 9,9 182,9 12 128,5 18,7 94,4 19,6 
Yt 6 <LOD 7,95 48 7,8 157,5 10,6 92,3 15,5 123,1 20,2 

Djup 6 <LOD 8,1 41,6 7,6 148,9 10,4 109,6 16,6 64,2 16,3 
Djup 6 <LOD 8,55 46,4 8,6 177,8 12,2 130,7 19,4 92 20 
Djup 7 <LOD 7,05 57,7 7,3 138,8 9,2 85,8 13,7 401,2 30,3 
Djup 7 <LOD 6,45 54,3 6,7 101,6 7,7 80,5 12,6 434,8 30 

Yt 9 <LOD 7,65 39,7 7,5 124,4 10 82,5 15,1 1969,6 74,2 
Yt 9 <LOD 7,8 59,1 7,9 126,5 9,6 92,1 15,2 917,6 48,7 

Djup 9 <LOD 9,15 85,6 9,5 146,8 11,2 117,8 18,3 1100 57,8 
Djup 9 <LOD 9 72,6 9,7 180,6 12,6 129,8 19,8 692,8 47,6 
Yt 10 <LOD 9,3 104,1 10,4 161,8 11,7 100,1 17,5 100 20,4 
Yt 10 11,3 6,6 123,5 10,8 155,9 11,4 107,5 17,7 87,8 19,2 
Ex. 8 <LOD 8,4 53,4 8,7 189,6 12,4 161,3 20,8 316,2 31,9 
Ex. 8 <LOD 8,7 64,2 9,3 203,5 12,9 121,1 18,9 367,2 34,5 
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Fortsättning Tabell 6 
 

Prov Se ± As ± Hg ± Zn ± Cu ± 
Yt 1 <LOD 14,55 <LOD 41,25 <LOD 13,5 <LOD 49,2 <LOD 91,8 
Yt 1 <LOD 15,45 <LOD 41,55 <LOD 14,1 <LOD 49,65 <LOD 96,15 

Djup 1 <LOD 14,7 <LOD 29,25 <LOD 12,6 <LOD 68,25 <LOD 165 
Djup 1 <LOD 14,1 <LOD 27,45 <LOD 12,9 <LOD 75 <LOD 195 

Yt 2 <LOD 14,7 34,6 21,4 <LOD 12,3 <LOD 50,4 <LOD 92,4 
Yt 2 <LOD 16,5 <LOD 38,1 <LOD 13,8 <LOD 68,1 <LOD 165 

Djup 2 <LOD 13,95 <LOD 23,25 <LOD 12,45 <LOD 48,75 <LOD 89,25 
Djup 2 <LOD 13,8 <LOD 22,8 <LOD 11,55 <LOD 47,25 <LOD 89,55 

Yt 3 <LOD 16,05 61,5 38,9 <LOD 17,4 <LOD 57,45 <LOD 112,8 
Yt 3 <LOD 17,85 105,3 41,5 <LOD 17,85 <LOD 57,45 <LOD 104,7 

Djup 3 <LOD 19,95 119,9 64,2 <LOD 22,2 <LOD 60,45 148,5 74,1 
Djup 3 <LOD 20,4 133,7 63 <LOD 21,9 <LOD 60,9 205,8 76,7 

Yt 4 <LOD 12,45 <LOD 19,5 <LOD 10,95 <LOD 43,95 <LOD 80,1 
Yt 4 <LOD 13,05 <LOD 20,55 <LOD 11,7 <LOD 46,2 <LOD 96,45 

Djup 4 <LOD 13,05 <LOD 19,05 <LOD 10,65 <LOD 47,1 <LOD 88,8 
Djup 4 <LOD 12,45 <LOD 23,25 <LOD 11,55 <LOD 48 <LOD 96,3 

Yt 5 <LOD 17,25 <LOD 72,6 <LOD 18,15 <LOD 57 <LOD 105,8 
Yt 5 <LOD 17,85 <LOD 69,15 <LOD 18,3 <LOD 54,9 <LOD 104,3 

Djup 5 <LOD 15,75 <LOD 24 <LOD 12,3 <LOD 52,5 <LOD 99 
Djup 5 <LOD 14,7 <LOD 22,35 <LOD 12,75 <LOD 49,95 <LOD 94,35 

Yt 6 <LOD 13,8 <LOD 24,45 <LOD 11,25 <LOD 45 <LOD 90 
Yt 6 <LOD 12,75 <LOD 25,8 <LOD 10,95 <LOD 44,7 <LOD 86,25 

Djup 6 <LOD 11,85 <LOD 21,15 <LOD 10,95 <LOD 41,1 <LOD 81,15 
Djup 6 <LOD 13,2 <LOD 26,7 <LOD 12,45 <LOD 66,45 <LOD 165 
Djup 7 <LOD 12,3 <LOD 36,9 <LOD 11,25 <LOD 38,7 75 49,7 
Djup 7 <LOD 10,95 <LOD 37,2 <LOD 11,7 <LOD 36,75 103,1 51,2 

Yt 9 <LOD 16,8 155,2 57,5 <LOD 19,95 117,1 37,3 <LOD 96,6 
Yt 9 <LOD 14,55 87,8 39,7 <LOD 15,15 53,1 31,7 <LOD 88,2 

Djup 9 <LOD 15,6 <LOD 67,5 19,4 12,6 <LOD 49,35 <LOD 92,85 
Djup 9 <LOD 14,55 <LOD 57,9 <LOD 15,6 <LOD 52,95 <LOD 100,1 
Yt 10 <LOD 13,2 <LOD 25,35 <LOD 11,7 <LOD 55,05 <LOD 123,2 
Yt 10 <LOD 12,15 <LOD 24,3 <LOD 11,85 <LOD 55,65 <LOD 127,1 
Ex. 8 <LOD 13,8 <LOD 39,6 <LOD 13,95 <LOD 48,3 <LOD 90,75 
Ex. 8 <LOD 15,15 <LOD 42,6 <LOD 13,8 <LOD 46,35 <LOD 91,8 
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Fortsättning Tabell 6 
 

Prov Ni ± Co ± Fe ± Mn ± Cr ± 
Yt 1 <LOD 390 <LOD 270 10099 460 <LOD 525 <LOD 345 
Yt 1 <LOD 405 <LOD 285 10598 480 <LOD 525 <LOD 345 

Djup 1 10598 600 <LOD 345 12096 550 <LOD 615 792,8 320 
Djup 1 17894 770 <LOD 360 11398 530 <LOD 585 546,4 300 

Yt 2 <LOD 390 <LOD 300 11398 500 <LOD 555 <LOD 390 
Yt 2 8806,4 580 <LOD 375 14093 620 <LOD 690 665,6 350 

Djup 2 <LOD 405 <LOD 300 11699 510 <LOD 555 <LOD 390 
Djup 2 <LOD 405 <LOD 300 12397 520 <LOD 555 <LOD 390 

Yt 3 802,8 330 <LOD 360 14093 600 <LOD 675 <LOD 450 
Yt 3 <LOD 450 <LOD 360 15296 620 <LOD 660 <LOD 435 

Djup 3 <LOD 435 <LOD 330 11699 530 <LOD 585 <LOD 390 
Djup 3 <LOD 435 <LOD 300 11296 510 <LOD 555 <LOD 375 

Yt 4 <LOD 330 <LOD 255 8307,2 410 <LOD 450 <LOD 315 
Yt 4 1349,6 300 <LOD 270 9529,6 450 <LOD 495 <LOD 345 

Djup 4 <LOD 360 <LOD 270 9619,2 440 <LOD 495 <LOD 345 
Djup 4 844 290 <LOD 270 9849,6 460 <LOD 510 <LOD 360 

Yt 5 <LOD 435 <LOD 315 12595 540 <LOD 585 <LOD 390 
Yt 5 695,2 310 <LOD 330 12896 550 <LOD 600 <LOD 405 

Djup 5 <LOD 465 <LOD 375 16397 650 <LOD 705 <LOD 465 
Djup 5 <LOD 420 <LOD 315 11898 530 <LOD 585 <LOD 420 

Yt 6 <LOD 390 <LOD 255 8345,6 420 <LOD 480 <LOD 330 
Yt 6 650 250 <LOD 240 7724,8 380 <LOD 435 <LOD 315 

Djup 6 <LOD 330 <LOD 225 7116,8 370 <LOD 435 <LOD 300 
Djup 6 11200 590 <LOD 300 8108,8 430 <LOD 495 <LOD 345 
Djup 7 <LOD 315 <LOD 225 8224 360 <LOD 420 <LOD 285 
Djup 7 947,2 230 <LOD 225 8697,6 350 <LOD 390 <LOD 270 

Yt 9 1340 280 <LOD 255 9286,4 410 547,2 330 <LOD 345 
Yt 9 884 260 <LOD 255 9996,8 420 <LOD 480 <LOD 330 

Djup 9 <LOD 405 <LOD 285 10400 470 <LOD 525 <LOD 360 
Djup 9 <LOD 420 <LOD 285 10099 480 <LOD 555 <LOD 375 
Yt 10 4249,6 410 <LOD 300 10195 480 <LOD 540 <LOD 375 
Yt 10 5548,8 440 <LOD 285 8979,2 440 <LOD 510 397 260 
Ex. 8 <LOD 375 <LOD 285 10496 470 <LOD 525 <LOD 360 
Ex. 8 620 290 <LOD 300 12294 520 728,4 400 <LOD 390 
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Bilaga 7 Data från långhållsbanan, analys utförd av Analytica 
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Bilaga 8 Data från korthållsbanan, analys utförd med XRF 
 
Tabell 7 

 
Prov Mo ± Zr ± Sr ± Rb ± Pb ± 

1 <LOD 9,6 39,7 9,7 239,4 15,7 150,5 23,1 2730 100 
1 <LOD 9,75 54,4 10 218,6 14,9 167,4 23,6 2250 93,3 
2 <LOD 9,3 9,3 9,3 9,3 14,3 153,4 22,4 1580 75,7 
2 <LOD 8,85 51,1 9,3 206,6 13,8 146,3 21,4 1120 62 
3 <LOD 9,45 55,4 9,6 207,4 13,8 142,7 21,4 565,2 44,7 
3 14,6 6,5 34,6 9 231 14,6 146,2 21,7 476,8 41,3 
4 <LOD 8,55 55,3 8,9 201,6 12,7 130,2 19,2 58 17,1 
4 <LOD 8,4 27,2 7,9 198,7 12,6 174,8 21,5 101,8 20,3 
5 <LOD 8,85 66 9,2 191 12,4 144,6 19,9 108,9 20,9 
5 <LOD 9,45 100,4 10,6 211,2 13,3 132,6 19,9 105 21,1 
6 <LOD 10,95 177,3 13,1 206,8 13,5 134,2 20,5 <LOD 22,95 
6 12,9 7,8 214,4 14,2 205,8 13,6 115,4 19,6 <LOD 22,65 
7 <LOD 9,9 148,1 11,6 197,8 12,6 127,7 19,1 120,2 21,6 
7 <LOD 9,45 137,7 11,1 192,4 12,2 119,3 18,1 42 15,2 

 
 

Fortsättning Tabell 7 
 

Prov Se ± As ± Hg ± Zn ± Cu ± 
1 <LOD 25,8 311,4 80 <LOD 27,9 <LOD 65,1 135 79,3 
1 <LOD 20,7 <LOD 104,6 <LOD 24,75 <LOD 62,55 <LOD 120,9 
2 <LOD 18,75 88,7 58,9 <LOD 21,9 <LOD 59,25 <LOD 113,6 
2 <LOD 18 83,4 49,6 <LOD 19,65 <LOD 53,4 <LOD 104,1 
3 <LOD 16,5 <LOD 55,05 <LOD 15,3 <LOD 55,95 <LOD 114,8 
3 <LOD 16,05 <LOD 51 <LOD 16,2 <LOD 57,75 <LOD 118,8 
4 <LOD 13,35 30,2 16,4 <LOD 11,7 <LOD 47,25 <LOD 86,7 
4 <LOD 12,9 <LOD 26,7 <LOD 12,3 <LOD 48,15 <LOD 97,8 
5 <LOD 13,95 <LOD 27,3 <LOD 11,25 <LOD 48,15 <LOD 90,75 
5 <LOD 13,5 <LOD 26,7 <LOD 11,85 <LOD 48,45 <LOD 91,35 
6 <LOD 15,15 <LOD 21,75 <LOD 13,8 <LOD 58,8 <LOD 127,5 
6 <LOD 14,85 <LOD 21 <LOD 13,35 <LOD 67,2 <LOD 165 
7 <LOD 13,2 <LOD 26,7 <LOD 12,45 <LOD 52,65 <LOD 109,7 
7 <LOD 12,45 <LOD 20,7 <LOD 11,25 <LOD 46,05 <LOD 84,15 
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Fortsättning Tabell 7 
 

Prov Ni ± Co ± Fe ± Mn ± Cr ± 
1 510 320 <LOD 345 13594 590 750,8 450 <LOD 450 
1 1909 360 <LOD 315 10298 510 <LOD 585 <LOD 420 
2 1200 340 <LOD 345 14093 590 <LOD 660 <LOD 435 
2 486,4 290 <LOD 285 9690 480 <LOD 555 <LOD 390 
3 1120 330 <LOD 330 12998 570 <LOD 645 <LOD 450 
3 2490 380 <LOD 330 12096 550 <LOD 600 561,2 310 
4 <LOD 345 <LOD 225 6048 360 <LOD 435 <LOD 330 
4 915,2 280 <LOD 210 4800 320 <LOD 405 <LOD 315 
5 <LOD 375 <LOD 270 9587 450 <LOD 525 <LOD 330 
5 <LOD 405 <LOD 300 10899 500 <LOD 570 <LOD 390 
6 4387 440 <LOD 345 12800 560 <LOD 615 <LOD 405 
6 10195 600 <LOD 375 13299 580 663,2 440 <LOD 450 
7 2280 350 <LOD 345 15091 590 757,6 430 <LOD 405 
7 <LOD 375 <LOD 300 12096 500 <LOD 570 <LOD 390 
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Bilaga 9 Data från korthållsbanan, analys utförd av Analytica 
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Bilaga 10 Data från smörjbryggorna, analys utförd av Analytica 
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Bilaga 11 Karta över Bodberget 
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Bilaga 12 Kartläggning av möjliga markföroreningar 
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