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Sammanfattning

SAMMANFATTNING

Gällivare kommun deponerar hushålls- och industriavfall på Kavaheden, ca 4 km nordost om

Gällivare samhälle. Lakvattnet från deponin har sedan 1984 insamlats i en lakvattendamm för luftning

och fällning av föroreningar. Behandlat lakvatten transporteras därefter naturligt via rörsystem till en

närliggande våtmark där filtrering och fastläggning av olika ämnen kan ske.

Gällivare kommun, Tekniska kontoret, önskade undersöka adsorptionskapaciteten i torv av metaller

och tungmetaller från det behandlade lakvattnet. En anledning till detta var om den aktuella

våtmarken har kapacitet att adsorbera de föroreningar som tillkommer via lakvatten från ytterligare

en deponi. Undersökningarna innefattade dessutom om vattnets omsättning i recipienten eventuellt

kunde påverka torvens adsorptionskapacitet av metaller.

Arbetet har genomförts dels via fältundersökningar och dels som laboratorieförsök med tyngdpunkt

på metallavskiljning i torv. Fältundersökningarna innefattade mätning av pH och konduktivitet i

torvmaterialen, samt dess innehåll av; As, Cd, Cr, Ni, Hg, Co, Cu, K, Mn, Mo, Pb, Si och Zn.

Även organiska föroreningar i torven har studerats, dessa är; summa kolväten, klorbensener, summa

PCB, alkylerade bensener, summa fenoler och summa PAH. I lakvattnet utfördes mätning av pH och

konduktivitet, samt analys av fluorid, klorid, bromid, NO2, NO3, PO4, SO4, N-tot, NH4, TOC,

DOC, Hg, Zn, Cd och Pb. I laborativ miljö genomfördes skakförsök för att undersöka torvens

adsorptionskapacitet av Cd, Hg, Pb och Zn.

Tillgängliga resultat visar att kloridhalter i obehandlat lakvatten var av högre storleksordning än i det

obehandlade kommunala avloppsvattnet och jämfört med lakvatten från 26 olika upplag runtom i

Sverige. Adsorberade halter av kobolt i torv befann sig i intervallet 90-300 mg Co/kg, och anses

påverka mikroorganismer och växter som lever i våtmarken allvarligt, enligt gällande normer för

gränsvärden fastställda av Naturvårdsverket.

Skakförsöken visade att torvmaterialen har god adsorptionskapacitet av de undersökta

metalljonerna kvicksilver, kadmium, bly och zink, i synnerhet kvicksilver som adsorberades med
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nästan 100%. Våtmarken har kapacitet att avskilja undersökta metaller även vid en ökning av

halterna.

Resultat från skakförsöken visade vidare att de övre skikten i torven uppvisade bäst

adsorptionskapacitet av metalljonerna i undersökningen. Metalljonerna har adsorberats centralt i

recipienten i de övre skikten, vilket delvis kan förklaras av att lakvattnet släpps ut på ytan.

Adsorptionen avtog med stigande djup, för att vid de nedersta skikten i torven återigen stiga något. I

torvens nedersta skikt har adsorption skett nära utsläppskällan, vilket var ett förväntat resultat.

Torvens adsorptionskapacitet motverkas emellertid till stor del av det höga vattenflödet genom

recipienten. Det höga flödet orsakas troligtvis av grundvatten som filtreras in i lakvattenmagasinet.

Den höga vattengenomströmningen skapar ytavrinning, vilket leder till att metaller och andra

föroreningar ej filtreras i önskad utsträckning, utan transporteras vidare med ytvattnet. Eftersom

metalljonerna Hg2+, Cd2+, Pb2+ och Zn2+ ej sitter hårt bundet till torvmaterialens ytor, medför detta

att den höga vattenomsättningen i recipienten lätt sätter dem åter i lösning. För att skapa en mer

effektiv filtrering och därmed ökad möjlighet till adsorbering av föroreningar, bör åtgärder vidtas för

att minska vattenflödet genom recipienten.

Uppsamlingssystemet av lakvatten, för det idag aktiva upplaget, bedöms som bristfälligt. Resultaten

av undersökningarna pekar på att lakvatten inte tillförs lakvattenmagasinet i önskad utsträckning.

Därför rekommenderas kommunen att vidta åtgärder som förbättrar transporten av lakvatten till

dammen.
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ABSTRACT

Gällivare municipality deposit domestic- and industrial wastes at Kavaheden, about 4 km north-east

from the community. The leachate from the landfill has since 1984 been collected in a leachate pond

for treatment. The treated leachate is then transported in a pipe system to a nearby wetland, where

filtration and adsorption of different substances can take place.

Gällivare municipality, division of technology, wanted to have an investigation of the capacity of

adsorption of metals and heavy metals in peat from treated leachate. The wetland also has been

investigated regarding the capacity of adsorbing pollutants if leachate from an additional landfill, is

added. The investigations also has included if resetting of water in the recipient may exert an influence

on capacity of adsorption of metals in the examined peat.

This study has partly been carried out by field investigations and partly by laboratory work with

emphasis on the reduction of metals in peat. The field investigations of the peat material implied that

the following were investigated , namely pH, conductivity, As, Cd, Cr, Ni, Co, Cu, K, Mn, Mo, Pb,

Si and Zn, also organic compounds like hydrocarbons, chlorobenzenes, total sum of PCB and total

sum of PAH. Further the leachate water was measured regarding pH, conductivity, fluoride,

chloride, bromide, NO2, NO3, PO4, SO4, N-tot, NH4, TOC, DOC, Hg, Zn, Cd and Pb. In a

laboratory environment shake tests were carried out in order to investigate the adsorption capacity of

Cd, Hg, Pb and Zn in the peat.

Available results indicate that concentrations of chloride in untreated leachate appeared to be higher

than the content in the untreated municipal sewage and compared with leachate from 26 different

landfills around in Sweden. The content of cobalt in the peat considers to have a grave influence on

micro-organisms and vegetation, in the wetland, according to threshold values approven by the

Swedish National Environment Protection Board.

The shake tests showed that the peat materials presented good capacity of adsorption of the

investigated substances Hg, Cd, Pb and Zn, especially Hg which was adsorbed with almost 100%
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The wetland has a capacity to take care of the investigated substances even whith an increase in

content.

Further, results from the shake tests showed that the upper layers of the peat presented best capacity

of adsorption of metal ions in the investigation. The metal ions have been adsorbed in the central part

of the recipient, in the upper layers, which partly can be explained since leachate is released on the

surface. The adsorption decreased with increased depth in the peat, but towards the bottom layers a

slight increase in adsorption is noticeable. In the bottom layer of the wetland adsorption has occurred

close to the source of discharge, a result which was expected.

Adsorption capacity in the peat is however counteracted by the high flow of water through the

recipient. The high flow is probably caused by groundwater which is filtrated in to the leachate

reservoir. The high flow of water through the recipient causes drainage on the surface. It means that

metals and other contaminations do not filtrate to the desired extent, but are transported further away

with water on the surface. In order to achieve a more sufficient filtration and with that increase the

possibility of adsorption of the contaminations, presentive measurements should take place to reduce

the flow of water through the recipient.

The collecting system of leachate, from the today active landfill, is estimated as insufficient. The

results from the investigation point to the fact that leachate is not supplied to the leachate reservoir in

desired extent. Gällivare municipality is therefore recommended to take measures in order to

improve the transport of leachate to the reservoir.
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1 INLEDNING

I Sverige finns idag ca 300 kommunala och lika många industriella avfallsdeponier i drift och ca 4000

nedlagda deponier. Gällivare kommuns avfallsanläggning Kavaheden utgör en av dessa

avfallsdeponier som är i drift.

Spridning av föroreningar från deponier sker genom utsläpp av lakvatten, men förmodligen sker

utsläpp även till luft genom stoftspridning, bildning av deponigas och avgång av lättflyktiga gaser, t ex

koldioxid och metan. Lakvatten bildas genom att vatten tränger in i avfallsupplaget varvid

vattenlösliga ämnen och nedbrytningsprodukter lakas ut och lämnar deponin med vattnet. Vatten

tillförs upplaget genom infiltration av nederbörd och genom att ytvatten och eventuellt grundvatten

tillförs upplaget från omgivningen.

Innehållet av skadliga ämnen i lakvatten innebär risker för en omgivande miljö. Föroreningar i

lakvatten kan bland annat störa grundvatten och mark. Lakvatten, som bildas i Kavahedens

deponeringsområde, samlas därför upp och omhändertas i en för syftet anlagd lakvattendamm för att

en okontrollerad spridning till yt- och/eller grundvatten och därmed påverkan i omgivande miljö skall

undvikas. När lakvattnet har behandlats i lakvattendammen genom luftning och fällning av

föroreningar, leds vattnet slutligen till en närliggande myr för infiltrering.

Kommunen har sedan 1994 nyttjat ett kontrollprogram som bland annat innefattar kontroll av

metallerna Cd, Hg, Pb och Zn i behandlat lakvatten.

Under år 2000 har Gällivare kommun, Tekniska kontoret för avsikt att anlägga en ny

avfallsanläggning i närheten av den befintliga. För lakvattenhanteringen kommer befintlig

lakvattendamm och recipient av lakvatten att nyttjas.
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1.1 Uppdrag och syfte

Gällivare kommun, Tekniska kontoret, vill undersöka om den våtmark som fungerar som recipient

för det idag behandlade lakvattnet även har kapacitet att adsorbera föroreningar när det tillkommer

lakvatten från ytterligare en deponi.

Syftet med detta arbete är att undersöka den aktuella våtmarkens kapacitet att avskilja metaller.

Vidare undersöks vattnets omsättning i recipienten och flödets eventuella påverkan på torvens

adsorptionskapacitet av metaller.

Arbetet avser att ge information om hur höga halter torven hitintills har omhändertagit av följande

ämnen; As, Cd, Cr, Ni, Hg, Co, Cu, K, Mn, Mo, Pb, Si och Zn, samt organiska föroreningar såsom

summa kolväten, klorbensener, summa PCB, alkylerade bensener, summa fenoler och summa PAH.

I lakvattnet mättes pH och konduktivitet, samt dess innehåll av fluorid, klorid, bromid, NO2, NO3,

PO4, SO4, N-tot, NH4, TOC, DOC, Hg, Zn, Cd och Pb.

Arbetet utgör en förstudie som skall ligga till grund för Gällivare kommuns tillståndsansökan hos

länsstyrelsen för att anlägga en deponi, samt för kommunens fortsatta arbete inom hantering av

deponiprodukter.

1.2 Avgränsningar

Undersökningen har koncentrerats till myrområdet mellan lakvattendammen och vattendraget i

anslutning till Kaavajoki, se bilaga A.2, samt i lakvattendammen och dess närområde.

De höga kostnader, som både provtagning och analys medför, är bland annat en orsak till varför

antalet provtagningar och antalet undersökta ämnen har begränsats.
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Förbehandlingsmetoder, som till exempel stabilisering och solidifiering, samt efterbehandlingsmetoder

som minskar utlakningen av tungmetaller har inte studerats närmare i detta projekt.

1.3  Läsanvisning

För att ge aktuellt arbete en ytterligare beskrivning ges läsanvisning för respektive kapitel och bilaga.

En förklaring av respektive försök som ingår i arbetet där syfte och utförande med beskrivning av bl

a provtagningsmetodik, finns i kapitel 2. I kapitel 3 redovisas resultaten efter respektive försök för

att vidare i kapitel 4 analyseras och diskuteras. Avslutningsvis presenteras de slutsatser för

undersökningen som har framkommit.

I efterföljande bilagor ingår i bilaga A kartor över ett område för deponering. I samma bilaga ges en

beskrivning av hur provpunkter är utmarkerade. I bilaga B ges en sammanställning av de

metallanalyser som har utförts med respektive resultat. Skakförsök redovisas i bilaga C.

Kontrollprogram som kommunen tillämpar redovisas i bilaga D. En översiktlig och orienterande

beskrivning av deponeringsområdet som bl a innefattar verksamheten och markens framtida

användning behandlas i bilaga E. I samma bilaga ges en beskrivning av recipienten och aktuell

geologi och geohydrologi i deponeringsområdet med omnejd, samt föroreningshypoteser och

känsliga områden i omgivningen. I bilaga F behandlas torv där en beskrivning ges av dess

uppbyggnad och metallupptagningsförmåga samt faktorer som påverkar denna. En sammanställning

av faktorer som kan påverka föroreningsspridning beskrivs i bilaga G. En

miljökonsekvensbedömning vid avfallsdeponering behandlas i bilaga H. Slutligen visas i bilaga I

fotografier över Kavahedens lakvattenmagasin, samt fotografier som visar provtagning i

torvrecipienten.
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1.4 Arbetsmetod

En allmän besiktning har gjorts över Kavahedens avfallsanläggning och dess omgivning. Deponi,

behandlingsanläggningar för avfall, diken, utlopp, verksamhet samt allmänna iakttagelser noterades.

Andra faktorer som kontrollerades var hur olika avfall deponeras, deponeringsnivåer, vegetation och

markförhållanden i och utanför anläggningens område etc.

Därefter upprättades en provplan och provtagning genomfördes. Efter analys har resultaten

utvärderats och bedömts av författaren med hjälp av handledare. Analys av tagna prover har utförts

av ackrediterade laboratorier.

Kunskapssammanställningen har även tagits fram genom litteratursökning, främst via databaser och

intervjuer samt diskussioner med huvudaktörer på avfallsområdet men även med anställd personal.

En förteckning på de kontakter som tagits finns redovisade i en referenslista.
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2 MATERIAL OCH METODIK

I detta avsnitt beskrivs mätutrustningen, försöksstrategi och de provtagningar som ligger till grund för

undersökningen.

Den torv som ingår i försöken har i huvudsak undersökts utifrån dess egenskaper som avskiljare och

dess upptagningsförmåga av metaller.

2.1 Provtagning i fält

Den inledande undersökningen innebar upptag av torvprover. Potentiell förorening samt spridning av

denna stod till grund för valet vid placering av 10 stycken provtagningspunkter i myrområdet, se

bilaga A.2.

Provtagning skedde den 17-18 februari 1999 vid en temperatur av -8°C resp -10°C.

En geoteknisk borrbandvagn av typen ”Geotech” (604 D) med SGI´s torvprovtagare, 10x100 cm,

har använts vid provtagningen. Beroende på torvens mäktighet vid respektive provpunkt varierade

antalet borrkärnor mellan 2-5 stycken. De upptagna borrkärnorna av torv indelades i prover av ca

157 cm3 ur tre olika nivåer, vid marknivån 5- 20 cm, 40-60 cm samt botten på torvprofilen.

Respektive nivå kan påvisa olika stadier, t ex för nedbrytning, på ett torvmaterial. Det innebär att

torvmaterial har olika kapacitet att avskilja och upptaga bland annat metaller.

Efter mätning av pH och konduktivitet i fritt myrvatten i resp prov, packades dessa i dubbla

plastpåsar och förvarades därefter i kylrum vid +4°C. Mätningarna utfördes i laboratorium i

anslutning till deponeringsanläggningen direkt efter upptagning ur myrområdet.
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I respektive provhål mättes grundvattennivån med tumstock.

Provtagning skedde under översyn av ackrediterad provtagare, Lars-G Tano, Gällivare kommun

Tekniska Kontoret, i syfte att renodla resultaten så att dessa skulle innehålla så lite yttre påverkan

som möjligt.

2.2 Försök

I följande avsnitt ges beskrivning av de undersökningar som genomförts på torv från den aktuella

våtmarken.

2.2.1 Metallanalys

Avsikten med provtagningen var att få en uppfattning om halten adsorberade metaller i de specifika

torvproverna, samt att undersöka om skillnader föreligger i adsorption beroende på nivå och yta.

Aktuella nivåer i detta arbete är beskrivna i avsnitt 2.1. Respektive nivå har valts ut för att skapa en

bild över hur adsorption av metaller skett med djupet i torvprofilen. Med definitionen yta menas

utbredning över recipienten i marknivå.

Utförande

Ur proverna från respektive provhål och nivå togs ett delprov på ca 20 g som förpackades i dubbla

plastpåsar. Vid hantering användes plasthandskar.

Före analys av metaller elimineras huvudkomponenterna i torv (kol, väte och syre) genom oxidation

till koldioxid och vatten, enligt föreskrivna regler. Detta utfördes genom en s k upplösningsmetod.

Det innebär att torrt prov upphettas i närvaro av s k oxiderande syror, som salpetersyra/väteperoxid,

för att förhindra förluster av flyktiga komponenter. Återstoden i provet efter oxidationen, d v s

oorganiska ämnen som metaller och andra grundämnen, analyserades därefter i upplöst form med

ICP (Plasma-emissionsspektrometri). För analys anlitades SGAB Analytica. De nyttjar ett antal olika

analysmetoder, och i detta fall analyserades proverna enligt M-4.
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I tabell 2.1 redovisas de metaller som har analyserats och deras detektionsgränser. Halter anges i

mg/kg torrvikt (TS) för att undvika variation i grundämneshalterna p g a variation i de höga

vatteninnehållen i proverna.

Tabell 2.1 Analyserade grundämnen och deras detektionsgräns,
enligt SGAB Analytica.

Grundämne Detektionsgräns
mg/kg TS

As 0,07
Cd 0,009
Co 0,009
Cr 0,30
Cu 0,10
Hg 0,10
Ni 0,18
Pb 0,07
Zn 0,50
K 100
Mn 2,00
Mo 4,00
 Si 10,00

2.2.2 Organisk analys

Provtagning och analys genomfördes för att få en uppfattning om halter av organiska föroreningar

som har ackumulerat i recipienten och hur dessa har tillförts. I provtagningen ingick också analys av

halter i behandlat lakvatten, se tabell 2.2. Endast en provtagning genomfördes i torv och ett prov togs

i lakvattendammen.

I valet av organiska föroreningar som skulle analyseras i torv och lakvatten valdes ämnen så att [3]:

1. Föroreningarna kan provtas och analyseras till rimlig kostnad.

2. Föroreningarna har ofta identifierats i lakvatten och är klassificerade som miljö- eller

hälsofarliga.

3. Ett lämpligt urval av föroreningar som finns presenterade i sammanställningar av miljö- och

hälsofarliga föroreningar ingår.
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4. Föroreningarna representerar olika kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper, i syfte att

kunna bedöma emissioner av andra föroreningar, härrörande från deponin, som ej har

analyserats.

Utförande

Eftersom endast ett prov på organiska föroreningar i torv togs, var det angeläget att erhålla ett prov

som representerar recipienten i sin helhet. Provpunkt fyra var förhållandevis centralt beläget i

recipienten, och ansågs därför lämplig som provtagningspunkt. Ett torvprov på 50 g togs från nivå 40

- 60 cm, samt ett lakvattenprov på 1 liter från provpunkt 20 (utloppsbrunn), se bilaga A.2. För

analysen nyttjades torvprov upptaget under vintern, lakvattenprovet togs den 22 juni 1999.

Torvprovet förslöts i dubbla plastpåsar och lakvattenprovet förvarades i glasflaska, avsedd för

ändamålet.

 SGAB Analytica anlitades för analys av de två proven, och dessa analyserades enligt GC-screening

av semivolatila föreningar. I tabell 2.2 redovisas de organiska föreningar som analyserades och deras

detektionsgränser.

Tabell 2.2 Analyserade organiska föreningar och deras detektionsgränser, enligt SGAB
Analytica.

Parameter Detektionsgräns lakvatten
(µg/l)

Detektionsgräns torv
(mg/kg TS)

Summa kolväten 50 50
Klorbensener 1 1
Summa PCB 1 1
Alkylerade bensener 5 5
Summa fenoler 2 -
Summa PAH 2 2

Provernas representativitet

Endast ett lakvattenprov och ett torvprov från respektive provhål har tagits från myrområdet. Det

innebär att variationer i lakvattnets innehåll, beroende på årstiden, och torvens innehåll inte inryms i

detta projekt. Torvens innehåll kan variera beroende på organisk halt. Organiskt material påverkar

dessutom innehållet av föroreningar som till viss del binds till detta i torven. Vidare påverkas
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innehållet av luftföroreningar som tillförs torven, men också beroende på ämnen som tillförs via

snösmältningsvatten, nederbörd och grundvatten. Inomårsvariationen och mellanårsvariationen bör

vara känd vid beräkningar på totala koncentrationer av ett ämne som tillförs recipienten via lakvatten.

2.2.3 Bestämning av vattenkvot

Beroende på att torv ser olika ut, innehåller torvmaterialen som ingår i försöken olika andelar vatten.

Massan av materialet som inte består av vatten eller luft kallas torrsubstans (TS). Bestämning av

vattenkvoten för beräkning av torvmaterialens TS sker enligt Svenska Geotekniska Föreningens

(SGF) laboratoriekommittés anvisningar.

Varje prov läggs i en aluminiumform och vägs. Därefter ställs torvmaterial och form in i en ugn med

temperaturen 105°C i 24 h. Vattenkvoten beräknas som skillnaden i massa prov, före respektive

efter, torkning i ugn. Beräkning av vattenkvoten sker enligt formel 2-1. Resultat redovisas i bilaga C.

w
m
m

m m
m m

w

s

= =
−
−

×1 2

2 3

100 (Formel 2-1)

w = vattenkvot [%]
mw = massa vatten [g]
ms = massa torrsubstans [g]
m1 = massa degel och prov [g]
m2 = massa degel och torkat prov 105°C [g]
m3 = massa degel [g]

2.2.4 Bestämning av glödgningsförlust

Den organiska halten i torv bestäms genom glödgning vid 800°C under 60 min av ett vid 105°C

torkat prov enligt Svenska Geotekniska Föreningens (SGF) laboratoriekommittés anvisningar.
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Med glödgningsförlust menas massaförlusten vid glödgningen i jämförelse med den torra jordens

massa innan glödgningen. En viss del av viktförlusten vid glödgning orsakas av att kemiskt bundet

vatten avgår.

Beräkning av glödgningsförlust sker enligt formel 2-2. Resultat redovisas i bilaga C.

g
m m
m m

=
−
−

×1 2

1 3

100 (Formel 2-2)

g = glödgningsförlust  [%]
m1 = massa degel och torkat prov 105°C  [g]
m2 = massa degel och torkat prov 800°C  [g]
m3 = massa degel .[g]

2.2.5 Skakförsök

Skakförsök utfördes för att undersöka torvmaterialens kapacitet att adsorbera metaller. Vid

försöken togs hänsyn till faktorer som i fält antas påverka torvens kapacitet att adsorbera metaller.

Bland dessa kan nämnas vattenflödets påverkan på torvens adsorptionskapacitet, men även hur

torvens förmåga att fastlägga metaller varierar beroende på nivå och yta, se ytterligare beskrivning

under rubrik ”Analysmetodik”.

Utförande

I försöken har torv från följande provhål använts:

• provhål tre, nivå 1 (5-20 cm) samt nivå 3 vid botten (280 cm)

• provhål fem, nivå 2 (40-60 cm)

• provhål åtta, nivå 1 (5-20 cm) samt nivå 3 vid botten (140 cm).

Metalljoner reagerar ofta med organiska komplexbildare (se mer i bilaga G), t ex Cl- [20]. Vid

tillverkning av metallförorenat vatten användes därför klorid för att skapa så realistiska förhållanden

som möjligt. Kadmium-, kvicksilver-, bly- och zinkklorider tillsattes därför i destillerat vatten i
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koncentrationer enligt beräkning i avsnitt ”Tillverkning av metallförorenat vatten”. Ur lösningen

gjordes ett uttag av 50 ml som tillsattes i en glasflaska med volymen 300 ml, varefter några av

lösningarna späddes 5 respektive 25 gånger i syfte att uppnå olika koncentrationer. I respektive

glasflaska med lösning tillsattes 0,5 g TS torvmaterial varefter flaskan förslöts med tätslutande

membranlock.

Totalt blev det 19 stycken glasflaskor som samtliga monterades fast på ett skakbord för

omblandning, se figur 2.1. Omblandningstiderna valdes till 1, 2 och 5 dygn. När en flaska hade

skakat klart, centrifugerades provet i ett syradiskat teflonrör. Med pipett omplacerades den filtrerade

vätskan till en syradiskad 100 ml plastflaska med skruvlock. För att eventuella metalIkoncentrationer

ej skulle påverkas och förändras inför analys, tillsattes saltsyra HCl i provet. Provet förvarades i

kylrum vid temperaturen 4°C. För analys anlitades Miljöforskningslaboratoriet, SLU i Umeå, och

proverna analyserades enligt ICP/MS - Plasma 6000.

Skakbord

 Rörelseriktning

Glasflaska

Figur 2.1  Uppställning vid skakförsök, glasflaskorna monteras fast på skakbordet.

Tillverkning av metallförorenat vatten

För att få en uppfattning om vilka metallkoncentrationer som skulle tillsättas i försöket, krävdes att

volym och densitet var kända. Volym och densitet användes vid beräkning av specifik

metallkoncentration som tillsattes i lösningen (se formel 2-6). Beräkningar skedde enligt formlerna 2-

3 och 2-4.
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Volymen (V), torvkropp

V = π × r2 × h (Formel 2-3)

V = volym torvkropp [m3]
r = radie torvkropp [m]
h = höjd torvkropp [m]

Densitet (ρ), torvkropp

ρ = 
m
V

t (Formel 2-4)

ρ = densitet torvmaterial [kg/m3]
mt = massa torvkropp [kg]
V = volym torvkropp [m3]

Försöket baserades på att i laborativ miljö försöka skapa en så realistisk situation som möjligt,

därför togs hänsyn till antagen reningsgrad i lakvattendammen samt haltvariation av metaller över

året. Reningsgrad anger ett uppskattad värde över hur mycket metallkoncentrationerna har minskat

efter rening i lakvattendammen. Haltvariation anger ett uppskattat värde över hur mycket

metallkoncentrationer i lakvattnet som transporteras till recipienten varierar över året. Haltvariation

av metaller och andra föroreningar över året beror på att under vintermånaderna är

lakvattenproduktionen låg jämförelsevis med de mer produktiva sommarmånaderna.  Eftersom

undersökningens syfte var att få en uppfattning om torvens maximala adsorptionskapacitet, valdes att

i lösning tillsätta beräknade metallhalter som tillförs myrområdet under minst 100 år med

utgångspunkt från dagens uppmätta metallhalter i provbrunn 20 enligt det kontrollprogram Gällivare

kommun använder sig av. Beräkning av metallkoncentrationer som tillförs myrområdet sker enligt

formel 2-5.

Ki = k Q a b ti × × × × (Formel 2-5)

Ki = metallkoncentration under 100 år  [mg/l]
k i = metallkoncentration under 1 år  [mg/l]
 Q = vattenflöde från lakvattendamm  [m3/år]
a = reningsgrad, 90%
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b = haltvariation, 90%
t = tid, 100 år

Hur mycket metall som tillsätts i lösning och som torvmaterialet antas adsorbera anges i specifik

metallhalt i lösning, d v s massan metall per kg torrsubstans torvmaterial [mg/kg TS]. Av recipienten

antas ca 50% vara i kontakt med lakvatten. Beräkning av specifik mängd metaller som tillsätts i

lösning sker enligt formel 2-6.

K’i = ( )
K

V
mi

t×
×

ρ
' (Formel 2-6)

K’i = specifik metallkoncentration  [mg/l]
Ki = metallkoncentration under 100 år  [mg/l]
V = halva volymen av myrområdet  [m3]
ρ = densitet torvmaterial  [kg/m3]
m’t = massa torvmaterial i lösning  [g]

Analysmetodik

Metod för utvärdering av resultat har skett enligt multivariat analys (MVA). Det är en statistisk

metod som är lämplig vid hantering av stora datamängder. När in- och utdata består av flera olika

variabler, blir sambanden svåra att uttyda. Med multivariata metoder kan den intressanta

informationen extraheras.

Metoden är baserad på en matematisk modell som är designad som fullskaleförsök med två nivåer

och tre medelpunkter, vidare undersöktes fyra faktorer (se följande beskrivning). Modellen beskriver

med föregående information kombinationer av försök där faktorerna ingår i inbördes olikartad

ordning enligt formel (2-7).

P = nf + m (Formel 2-7)

P = antal provflaskor
n = antal nivåer
f = antal faktorer
m = antal medelpunkter



2 – Material och metodik

14

Faktorer som antas påverka adsorption i torv, såsom i Kavahedens lakvattenrecipient, ingår vid

analysen. Dessa är utspädning (U), lokal (L), nivå (N) samt tid (T). Utspädning har i försöksserien

skett 5 respektive 25 gånger. Utspädning i undersökningen motsvarar de metallkoncentrationer som

tillförs recipienten över minst en hundraårsperiod. Det innebär att 25 ggr utspädning motsvarar

metallkoncentrationer i nutid, outspädd halt motsvarar adsorberade koncentrationer som tillförts

recipienten under 100 år.

Lokal och nivå innebär skillnader i adsorption beroende på utbredning över recipienten och djup i

densamma. Torv har olika kapacitet att adsorbera metaller, bland annat beroende på organisk halt

och humifieringsgrad. Med ökat djup i torvprofilen ökar nedbrytningsgraden (se bilaga F, L.von

Posts skala) och därmed ökar antalet adsorptionsytor. Transporten av lakvatten sker förmodligen

längs ungefär samma sträckor på våtmarken. Denna observation baseras på studier av

ytvegetationen, som påvisade en betydligt mer rik vegetation längs vissa stråk. Det antogs därför vid

försöken att torven har olika kapacitet att adsorbera metalljoner i de översta lagret beroende på hur

mättade vissa adsorptionsplatser är.

Provflaskorna monterades fast på skakbord för omrörning i 1, 2 resp 5 dygn. Olika skaktid visade

hur torvens adsorptionskapacitet påverkades beroende på hur länge torven var i kontakt med

lakvatten. Försöken visade sålunda hur vattenflödet i recipienten påverkade fastläggning av metaller i

torven.

En översikt över skakförsöken redovisas i bilaga C.

Redovisningsform av resultat

Reningsresultat vid försök kan redovisas enligt flera metoder för inbördes jämförelse. Nedan

redovisas de metoder som har använts för att belysa olika resultat i detta arbete.

Procentuell adsorption:

Procentuell adsorption ger en uppfattning om hur torvmaterialens avskiljningsförmåga fungerar för

respektive metall på en ospecificerad torvmassa.
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Om ingående metallkoncentration ci och utgående metallkoncentration ci’ är känd i framställt

lakvatten kan den procentuella adsorptionen uttryckas enligt formel 2-8.

100
'
×

−
=

∆
=

i

ii

i

i
d c

cc
c
c

k (Formel 2-8)

kd = adsorberad metallhalt omräknad i procent [%]
ci = koncentration före rening [mg/l]
ci’ = koncentration efter rening [mg/l]

Specifik adsorption:

Specifik adsorption anger hur mycket metall som torvmaterialet har adsorberat i ett specifikt

metallupptag, d v s massan metall per kg torrsubstans TS [mg/kg TS]. Det specifika metallupptaget

beräknas genom att anta att den ingående- respektive utgående koncentrationen från en viss volym

lakvatten är konstant i försöket.

Om den totala volymen lakvatten, som varit i kontakt med torvmaterialet, är Vw [dm3] och den

adsorberade mängden och massa torvmaterial är känd uttrycks den specifika adsorptionen av

metallen i som qi [mg/kg TS] enligt formel 2-9.

kgTS
vc

q wi
i

×∆
=

)(
(Formel 2-9)

qi = specifikt metalljonupptag av metall i på torvmaterialet [mg/kg TS]
∆ci  = skillnad mellan ingångskoncentration ci och utgångskoncentration ci’ [mg/l]
Vw = volym lakvatten som varit i kontakt med torvmaterialet [dm3]
kg TS = massan torvmaterial omräknad i kg TS [kg]
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2.3 Hydrologi

För att få en uppfattning om strömningsriktning av vattenflödet över recipienten, placerades sex

stycken grundvattenrör ut över det aktuella området, se bilag A.2. Ett myrområde där vatten

strömmar in benämns inströmningsområde, och dess motsvarighet benämns utströmningsområde.

I ett inströmningsområde kan högre metallhalter förväntas uppmätas i jämförelse med ett

utströmningsområde. Bedömningen baseras på att metaller i större utsträckning antas påverkas av bl

a utspädning, luftning, kontakt med adsorberande material samt tid för omvandling ju längre sträcka

från utsläppskällan lakvattnet transporteras genom myren.

Rören pressades ned 1 m i torven varefter myrvatten kunde sippra in genom den perforerade

nederdelen, se figur 2.2. Efter 2 dygn skedde mätning av vattennivå med elektroniskt lod.

Torv 1 m

1 m

                 Figur 2.2   Grundvattenrör för mätning av vattennivån i myren.

2.4 Lakvattenanalys

Provtagning av lakvatten från Kavahedens deponeringsområde genomfördes för att få en uppfattning

om halter av ämnen som ingår i lakvattnet. Tillgängliga resultat har använts som underlag för

bedömningar av de undersökningar, som ingår i arbetet. Det innebär att adsorberade metallhalter i

torven, samt ingående ämnen i behandlat lakvatten, jämfördes med halter i obehandlat lakvatten.
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Detta genomfördes för att få en uppfattning om delvis reningsgraden i lakvattendammen av ingående

ämnen, samt hur höga metallhalter som tillförs recipienten. Undersökningen ger dessutom en

uppfattning om i vilken riktning lakvatten transporteras från upplaget.

Följande ämnen analyserades; N-NH4 (ammonium kväve), N-NO2+NO3 (nitrit och nitrat kväve), P-

PO4 (fosfatfosfor), S-SO4 (sulfat), N-tot (totalt kväve), fluorid, klorid, bromid, TOC (Total Organic

Carbon), DOC (Dissolved Organic Carbon), Pb (bly), Cd (kadmium), Hg (kvicksilver) samt Zn

(zink).

Lakvattenprov togs från fem olika punkter. Proven togs så nära upplaget som möjligt, för att få en

minimal utspädning, luftning, kontakt med sorberande material och/eller tid för omvandling, se bilaga

A.2. Valet av provtagningspunkter förväntades ge lakvatten med höga halter av de analyserade

ämnena. Detta ska beaktas vid bedömningar av analysresultaten och vid jämförelse med övriga

försök.

Grundvattenrör, enligt figur 2.1, grävdes ned med spade. Den morän som grävdes upp nyttjades

därefter som tätningsmaterial kring rören.

Provrören utplacerades enligt följande:

• Provrör ett och två grävdes ned intill askdeponin till ett djup av 45 cm.

• Provrör tre och fyra grävdes ned intill en äldre hushållsdeponi1 till ett djup av 40 cm.

• Provrör fem grävdes ned intill en nuvarande hushållsdeponi till ett djup av 45 cm.

Rören grävdes ned den 6 oktober 1999 och insamling av prov skedde den 11 oktober samma år.

För analys av föreliggande ämnen anlitades Miljöforskningslaboratoriet, SLU i Umeå, och proverna

analyserades enligt;

• HPCL – Dionex 4000i

• FIA – Tecator 5012, Foss Tecator

                                                
1 Den äldre hushållsdeponin innebär att deponering av hushållsavfall samt mindre fraktion av slaktavfall skett från

1994 varefter deponering fortlöpande skett till nuvarande deponeringsområde med hushållsavfall.
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• ICP/MS – Plasma 6000
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3 FÖRSÖK OCH RESULTAT

I följande avsnitt beskrivs resultat för de mätningar och försök som genomfördes delvis i fält och

delvis i laborativ miljö.

3.1 Provtagning i fält

I torvprov ur respektive provhål och på en bestämd nivå kontrollerades pH samt konduktivitet i fritt

myrvatten. Med nivå menas, liksom i föregående kapitel, djup i torvprofilen uppmätt från ytan till

botten av torven.

Resultat

Tillgängliga resultat tyder på att pH varierar i intervallet 4,50 vid botten i provhål 4 till 7,50 vid

marknivån 5-20 cm i provhål 9. För konduktiviteten tyder resultaten på variation i intervallet 0,21

mS/m vid botten i provhål 6 till 11,72 mS/m vid nivå 5-20 cm i provhål 9, se figur 3.1 t o m figur 3.3.

Generellt uppvisas högre konduktivitet i de övre skikten än vid botten. pH uppvisar en något mer

balanserad variation med avseende på nivå och provhål.

I bilaga B redovisas i tabellform värden för pH och konduktivitet samt nivåer för botten i provhålen.

pH och konduktivitet, nivå 5-20 cm

0

5

10

15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Provhål nr
nummer

pH
kond

Figur 3.1  pH och konduktivitet, nivå 5-20 cm

pH och konduktivitet, nivå 40-60 cm

0
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Provhål nr

pH
kond

Figur 3.2  pH och konduktivitet, nivå 40-60 cm
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pH och konduktivitet, botten

0

5

10

15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Provhål nr

pH
kond

Figur 3.3 pH och konduktivitet, nivå 120-475 cm
(bottenskikt)

3.2 Försök

I detta avsnitt presenteras resultat från de undersökningar som genomförts på torvmaterialen.

3.2.1 Metallanalys

För att få en uppfattning om halten metalljoner, som har adsorberats i torvmaterialet, analyserades ett

delprov från respektive nivå och provhål.

Provhålens placering i myrområdet presenteras i figur 3.4 samt i bilaga A.2. Resultatet för samtliga

analyserade metaller redovisas i tabellform i bilaga B.
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Figur 3.4  Provhålens placering i myrområdet.

Resultat

Resultatet redovisas i figurer enligt nästkommande sidor i syfte att bättre åskådliggöra variationen i

nivå och utbredning över myrområdet. Eftersom adsorption för metallerna kadmium, bly, kvicksilver

samt zink vid det översta samt nedersta skiktet i torven analyseras vidare åskådliggöres dessa

specifikt. I diagrammen har linjär interpolering skett för att få en uppfattning om adsorptionens

utbredning. Det bör dock påpekas att interpolering ej har skett i mätområdets periferi. Halter utanför

mätområdet anges därför i ≥ 0 mg/kg TS i funktionsytorna i figur 3.5 – 3.12, vilket förmodligen ej

stämmer med verklig halt adsorberade metalljoner.

Tillgängliga resultat tyder på att högre halt av samtliga metaller har adsorberats i de övre skikten än i

de nedersta.

Eftersom koncentrationer av kadmium och kvicksilver befann sig inom likartad nivå åskådliggöres

summan av dessa i samma funktionsyta. Ökad ackumulering i de övre skikten av kadmium och

kvicksilver har skett med ökat avstånd i recipienten, se figur 3.5. I de nedre skikten har ökande

adsorption skett i riktning mot provhål 4, 5 och 8.
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1
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Figur 3.5  Sammanställning av spridning för Cd
samt Hg i de översta skikten i recipienten.
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Figur 3.6  Sammanställning av spridning för Cd samt Hg
i de nedersta skikten i recipienten.

Adsorptionen i det övre skiktet för bly har liksom ovanstående metaller skett i högre grad med ökat

avstånd i recipienten, se figur 3.7. Blyhalten i torven har ofta ett max vid grundvattenytan [23]. Bly

kan ingå i organiska komplex, och är vanligtvis relativt mobilt i myrmarker, något som stämmer

överens med denna undersökning. Vid botten i gränsskiktet mellan sediment och torv har en ökad

ackumulering skett på kort avstånd i recipienten nära utsläppskällan, se figur 3.8.

103
0

50709
0

10
20

30
40
50
60
70
80
90
100 mg/kg TS

m

m

Pb, nivå 5-20 cm

30-35

25-30
20-25

15-20

10-15

5-10

0-5

Figur 3.7  Sammanställning av spridning för Pb i
de översta skikten i recipienten.
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Adsorptionen av zink uppvisar en något annorlunda bild än för ovanstående metaller.

Zink har i det övre skiktet fallit ut förhållandevis nära den punkt som lakvattnet tillförs recipienten. En

antydan till ökad ackumulering sker mot provhål 8 och 9, se figur 3.9. I de nedre skikten har liksom i

de övre skikten joner fallit ut tidigt, halten adsorberade joner är betydligt lägre.

Vid provhål 5 och 6, se figur 3.4, råder stort djup i förhållande till övriga provtagna områden i

myren.
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Figur 3.9  Sammanställning av spridning för Zn i
de översta skikten i recipienten.
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Figur 3.10  Sammanställning av spridning för Zn i
de nedersta skikten i recipienten.

Några decimeter ned i torven uppvisas enligt tillgängliga resultat en minskning i koncentrationen av

kadmium, bly, kvicksilver samt zink i förhållande till nivåer enligt ovan, se sammanställning i bilaga B.

De övriga undersökta metallerna och tungmetallerna uppvisar likartade resultat. Koncentrationen av

krom, arsenik, koppar, molybden och nickel tenderar dock att i provhål 1 vara av högre halt vid nivå

40-60 cm än vid ytan och vid botten. Halten av krom är dessutom högre i provhål 2 och 10.

En sammanställning av spridningen och adsorptionen vid marknivån och vid botten för metallerna och

tungmetallerna arsenik, kadmium, krom, kvicksilver, nickel, bly, kobolt, koppar och zink redovisas i

figur 3.11 och figur 3.12. Högre koncentration av ämnena har adsorberat vid ytan i det övre skiktet

jämfört med adsorption vid botten i gränsskiktet mellan torv och sediment. Tillgängliga resultat visar

att fastläggning dominerar centralt i recipienten för vidare spridning österut, se figur 3.11. Vid botten

har fastläggning skett i närheten av utsläppskällan. Resultat indikerar en spridning österut av ämnena.
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Ackumulering i bottenskikten har även skett i syd-östlig riktning, i närheten av provhål 8, se figur

3.12.
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Figur 3.11  Sammanställning av spridning för
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Jämförelse mellan utgående koncentrationer och gränsvärdeslistor

Vid jämförelse av riktvärden för förorenad mark ställda av Naturvårdsverket klassas de högsta

koncentrationerna av kadmium och zink som ”måttligt allvarlig”. Koncentrationer av kadmium och

zink gör sig gällande i intervallet 0,4-1,2 mg Cd/kg TS och 350-1050 mg Zn/kg TS.

Koncentrationer av bly och kvicksilver klassas enligt Naturvårdsverket som ”mindre allvarligt”, vars

riktvärde är <80 mg Pb/kg TS respektive <1 mg Hg/kg TS.

För övriga metaller som ingår i analysen, och som kan jämföras med gällande normer, gäller att

tillståndet för halten av arsenik klassas som ”måttligt allvarligt”, inom intervallet 15-45 mg As/kg TS.

För adsorberade halter av kobolt är tillståndet klassat som ”allvarligt”, vars halter befinner sig i

intervallet 90-300 mg Co/kg. Halter av nickel är i intervallet 35-105 mg /kg TS och klassas som

”måttligt allvarligt”.
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3.2.2 Organisk analys

Torvprov från nivå 40 – 60 cm, provhål 4 analyserades, likaså ett lakvattenprov från utloppsbrunnen

från lakvattendammen. I tabell 3.1 redovisas resultat från analys av organiska parametrar i lakvatten

samt torv.

Tabell 3.1 Sammanställning av organisk analys i lakvatten och torv.

Parameter Halt i lakvatten
[µg/l]

Halt i torvprov
[mg/kg TS]

Summa kolväten 860 1300
Klorbensener ≤ 1 ≤ 5
Summa PCB ≤ 1 ≤ 5
Summa Fenoler ≤ 2 -
Alkylerade bensener ≤ 5 ≤ 10
Summa PAH ≤ 1,6 ≤ 15

Jämförelse mellan utgående koncentrationer och gränsvärdeslistor

Kriterierna för gränsvärden är fastställda av Naturvårdsverket utifrån påverkan på humantoxicitet

samt ekotoxicitet (hudkontakt, intag av jord, inandning av damm och ångor, intag av grundvatten

samt känslig och mindre känslig markanvändning). Våtmarken som nyttjas som recipient har sedan

1984 exponerats för föroreningar via lakvatten. Inget grundvattenskydd tillämpas och recipienten

klassas därför som MKM (Mindre Känslig Markanvändning).

Tillgängliga resultat tyder på att kriterier för klorbensener och alkylerade bensener överskrider halter

för humantoxikologiskt värde (0,4 mg/kg TS), men ej för ekotoxikologiskt värde (24 mg/kg TS).

Summa PCB ligger nära gränsvärdet för humantoxikologiskt värde

(7 mg/kg TS), men överskrider ej ekotoxikologiskt värde (70 mg/kg TS). Summa PAH kan indelas i

cancerogena PAH och övriga PAH. Gränsvärden för cancerogena PAH överskrider gällande

humantoxikologiskt värde (7 mg/kg TS), för övriga PAH överskrids ej fastställda gränsvärden.



3 – Försök och resultat

26

3.2.3 Skakförsök

Skakförsök med olika lång skaktid har använts för att få en uppfattning om torvmaterialens

adsorptionskapacitet för metallerna kadmium, kvicksilver, bly och zink.

I detta experiment valdes att dessutom maximera koncentrationen av metaller för att få en uppfattning

om vid vilken koncentration torvmaterialens adsorptionskapacitet avtar. Det bör framhållas att

försöken avser uppschaktad torv som används som filtermassa, d v s en situation som ganska kraftigt

skiljer sig från förhållandena vid Kavahedens deponeringsområde. Emellertid bör resultaten från

försöken kunna ge en värdefull fingervisning om naturlig torvs bindningsförmåga av metaller.

Resultat

I de analysresultat som indikerar ett negativt värde har desorption skett, d v s torvmaterialet har

avgett adsorberade metalljoner till lakvattnet.

Vid adsorptionen av bly visar den matematiska modellen som står till grund för analysen på en

mycket stor osäkerhetsfaktor. Av de resultat som erhållits kan endast 36 % av adsorptionen

förklaras med hjälp av modellen. För metallerna kadmium, kvicksilver och zink var förklaringsgraden

betydligt bättre, mellan 70% - 98%, se bilaga C. Det innebär att adsorptionsprocessen för

metalljonerna i undersökningen påverkas till 30% som mest av andra orsaker än utspädning, lokal,

nivå och tid, se beskrivning i kap 2, under avsnitt för ”Analysmetodik”.

Utvärderingen av analysen har skett som procentuell adsorberad metallhalt i torvmaterialet samt som

specifik adsorberad metallhalt [mg/kg TS]. Procentuell adsorption ger en uppfattning om hur

torvmaterialens avskiljningsförmåga fungerar för respektive metall på ospecificerad torvmassa.

Specifik adsorption anger hur mycket metall som torvmaterialet har adsorberat i specifikt

metallupptag, d v s massan metall per kg torrsubstans.

Utvärdering av adsorptionskapacitet i torv och vad som påverkar fastläggning, sker av de metaller i

respektive prov vars joner ej adsorberat fullt ut i torvmaterialen.

Procentuell adsorption:
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Enligt tillgängliga resultat har adsorptionen av kvicksilver Hg fungerat mycket bra (nästan 100% i

samtliga prover), se tabell 3.2. Resultat för kvicksilver som ej uppvisar 100% adsorption är för

fåtaliga för att analyseras enligt det statistiska programmet, och utvärderas därför inte.

Fortsättningsvis analyseras kadmium, bly och zink vidare för att undersöka torvmaterialens kapacitet

att adsorbera metallerna

Tabell 3.2 Halten adsorberad metalljon i torv angivet som procent.

Hål,nivå,prov Utspädn Tid
[dygn]

Zn Cd Hg Pb

3,1,1 1 1 78 39 100 81
3,1,2 1 5 75 24 100 -9
3,1,3 25 1 95 88 98 90
3,1,4 25 5 88 60 100 52
3,3,2 1 1 67 3 100 64
3,3,1 1 5 71 -18 100 9
3,3,3 25 1 86 65 100 87
3,3,4 25 5 85 59 100 71
5.2.1 5 2 82 42 100 42
5.2.2 5 2 81 43 100 67
5.2.3 5 2 76 17 100 6
8.1.1 1 1 97 97 100 95
8.1.2 1 5 92 87 100 26
8.1.3 25 1 100 98 98 84
8.1.4 25 5 95 87 100 48
8.3.2 1 1 48 87 100 35
8.3.1 1 5 55 5 100 67
8.3.4 25 1 40 -71 100 4
8.3.3 25 5 43 -88 100 -202

Specifik adsorption :
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Den på torvmaterialets specifika adsorberade halten av de studerade metallerna kadmium, bly och

zink redovisas i tabell 3.3.

Tabell 3.3 Specifik adsorption [mg/kg TS]

Hål/nivå/prov Utspädn Tid
[dygn]

Cd
[mg/kg TS]

Pb
[mg/kg TS]

Zn
[mg/kg TS]

3,1,1 1 1 15.5 40.7 10397
3,1,2 1 5 9.7 -4.4 10001
3,1,3 25 1 1.4 1.8 504.9
3,1,4 25 5 1.0 1.0 470.5
3,3,2 1 1 1.0 32.0 8886
3,3,1 1 5 -7.2 4.7 9499
3,3,3 25 1 1.0 1.7 458.8
3,3,4 25 5 1.0 1.4 453.9
5.2.1 5 2 3.3 4.2 2190.8
5.2.2 5 2 3.4 6.7 2166.3
5.2.3 5 2 1.3 0.6 2018.8
8.1.1 1 1 38.9 47.6 12864.1
8.1.2 1 5 34.6 13.2 12275
8.1.3 25 1 1.6 1.7 530.54
8.1.4 25 5 1.4 1.0 506.7
8.3.2 1 1 34.9 17.7 6339
8.3.1 1 5 2.0 33.6 7253
8.3.4 25 1 -1.1 0.1 211.8
8.3.3 25 5 -1.4 -4.0 231.1

Utvärdering enligt MVA

I bilaga C redovisas resultat av hur faktorerna utspädning, lokal, nivå och tid påverkar fastläggning

av metallerna kadmium, bly och zink i torvmaterialen.

I tabell 3.6 och 3.7 följer en sammanställning av den specifika faktorns signifikanta betydelse i

recipienten för adsorptionen av metallerna kadmium, bly och zink. Den signifikanta betydelsen vid

adsorption för respektive ämne anges i numerisk ordning i tabell 3.4 och 3.5, där (1) anger faktor i

modellen som påverkar adsorptionen mest och där (4) påverkar som minst. Positivt- respektive

negativt värde förklarar om adsorptionen ökar eller minskar när faktorn ökar.
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Vid adsorption av bly visar den matematiska modellen som står till grund för analysen på en mycket

stor osäkerhetsfaktor. Det innebär att endast 36 % av adsorberade blyjoner påverkas av utspädning,

lokal, nivå och tid, se bilaga C.

Procentuell adsorption:

Tillgängliga resultat angivna som procentuell adsorption, enligt tabell 3.4, tyder på att tid och nivå

inverkar på adsorptionen av bly. Med tiden uppvisar adsorptionen i recipienten minskande kapacitet.

Det innebär att torvens adsorptionskapacitet av bly har varit störst det första dygnet.

Adsorptionskapaciteten är signifikant i de övre skikten i torvprofilen. Recipientens

avskiljningsförmåga av bly påverkas inte av metallens koncentration, enligt resultat. Adsorption av

bly sker över hela recipienten.

Tabell 3.4 Signifikanta faktorer som påverkar adsorptionskapacitet av
metalljoner i recipient. U=utspädning, L=lokal, N=nivå, T=tid.

Faktor Pb Cd Zn
U 0 (2) - (2) -
L 0 (3)+ (3) -
N (2) - (1) - (1) -
T (1) - (4) - (4) -

Likheten för recipientens avskiljningsförmåga av kadmium och zink är slående. Samtliga faktorer,

som utspädning, lokal, nivå och tid, har signifikant betydelse för resultaten. Adsorption av kadmium

och zink sker i de övre skikten, enligt resultat. När utspädningen ökar tenderar adsorptionen avta.

Kadmium adsorberas i högre grad än zink vid ökat avstånd från utsläppskällan, vilket innebär att

adsorption av kadmium sker längre ut i recipienten. Med ökad tid avtar adsorptionen för både

kadmium och zink.

Specifik adsorption:

Tillgängliga resultat angivna som specifik adsorption, enligt tabell 3.5, tyder på att koncentration

inverkar på adsorptionen av bly. Det innebär att torven uppvisar högre adsorptionskapacitet av bly

när torvmaterialen utsätts för höga koncentrationer av metallen. Övriga faktorer uppvisar ingen

signifikant betydelse för adsorptionskapaciteten i recipienten.
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Tabell 3.5 Signifikanta faktorer som påverkar adsorptionskapaciteten av metalljoner
i en recipient. U=utspädning, L=lokal, N=nivå, T=tid.

Faktor Pb Cd Cd (*) Zn Zn(*)
U - (1) - (3) - - (2) -
L 0 (2) + (2) + 0 (3)+
N 0 (3) - (1) - 0 (1) -
T 0 (4) - 0 0 0

Resultat för kadmium där samtliga provresultat ingår i modellen uppvisar att torvmaterialen har bättre

kapacitet att adsorbera joner vid högre koncentration. Torvens adsorptionskapacitet av kadmium

ökar längre ut i recipienten. Vidare antyder resultaten på att metallen fastläggs i de övre skikten i

torven. Med ökad tid avtar adsorptionen för kadmium.

Prov 8.3.3 (de nedre skikten i provhål 8) avvek från övriga provresultat vid undersökning av

kadmium. Därför uteslöts prov 8.3.3 för att undersöka om torvens adsorptionskapacitet av kadmium

påverkades. Försöken benämns Cd (*). Resultat för kadmium uppvisar något annorlunda utfall än

föregående när samtliga prover ingick i undersökningen. Tillgängliga resultat visar att adsorptionen

fungerar bättre i de övre skikten. Liksom i föregående fall ökar kapacitet för fastläggning av metallen

längre ut i recipienten. Adsorptionskapaciteten avtar vid minskad koncentration av kadmium. Enligt

undersökningen uppvisar torven i princip likartad adsorptionskapacitet av kadmium under de fem

dygn försöken pågick.

Zink uppvisade likaså enligt modellen att provresultat 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 d v s provhål 5, avvek från

övriga i den grad att resultat från uteslutningen av dessa även redovisas. Försöken benämns Zn (*).

Resultat för zink där samtliga provresultat ingår i modellen uppvisar att adsorptionskapaciteten i

torvmaterialen är högre vid högre halt av metallen. Övriga faktorer uppvisar ingen signifikant

betydelse för adsorptionskapaciteten i recipienten.

Resultat för zink när resultat från provhål 5 uteslöts uppvisar något annorlunda utfall än föregående.

Resultatet påminner om utfallet för kadmium med prov 8.3.3 uteslutet. Skillnaden är att ökad

utspädning påverkar signifikant adsorption med minskad retention i torvmaterialet till följd.

Adsorptionen av zink tenderar öka längre ut i recipienten.
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3.3 Hydrologi

En sammanställning av mätresultat vid mätning av grundvattennivån vid provhål 3, 5 och 8 ges i tabell

3.6. Provtagningsplatser åskådliggöres i bilaga A.2. Undersökningen ger en uppfattning om

inströmnings- och utströmningsområden. Undersökningen ger ej uppfattning om

strömningsförhållanden i skikten närmare botten i torvprofilen.

Tabell 3.6 Sammanställning av grundvattennivåer.

Grundvattennivå
Ra

Grundvattennivå
Rb

Rör provpunkt 3 0 cm 1 cm
Rör provpunkt 5 3 cm 3 cm
Rör provpunkt 8 4 cm 3 cm

Tillgängliga resultat tyder på att nivåerna i rör för respektive provpunkt indikerar inströmningsområde

vid provpunkt 3 med dess omgivning, och utströmningsområde vid provpunkt 8 med dess omgivning.

3.4 Lakvattenanalys

För att få en uppfattning om halter i lakvatten av N-NH4 (ammonium kväve), N-NO2+NO3 (nitrit

och nitrat kväve), P-PO4 (fosfatfosfor), S-SO4 (sulfat), N-tot (totalt kväve), fluorid, klorid, bromid,

TOC (Total Organic Carbon), DOC (Dissolved Organic Carbon), Pb (bly), Cd (kadmium), Hg

(kvicksilver) samt Zn (zink), utfördes provtagning av lakvatten vid fem olika punkter. Vid askdeponin

utplacerades två grundvattenrör (1 och 2) och vid den äldre och yngre hushållsdeponin utplacerades

tre rör (3, 4 och 5), för insamlande av lakvattenprov.

Resultat

Lakvattenprov kunde insamlas ur provpunkt 1, 2, 3 samt 4. Vid provpunkt 1 och 2 var den

insamlade mängden lakvatten för liten för analys, därför blandades dessa ihop. Provet benämns
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lakvatten 1 (L1), de övriga proverna från provpunkt 3 och 4 benämns lakvatten 3 (L3) och 4 (L4),

(se bilaga A.2). Från provpunkt 5 var den insamlade mängden lakvatten för liten för analys.

I tabell 3.7 presenteras resultaten från analyserna av ämnena enligt föregående, pH och

konduktivitet. Vid analys av NH4 tog lakvattenprovet slut vilket medförde att undersökning av

lakvatten 3 ej kunde genomföras.

Tabell 3.7 Resultat från analys av lakvatten. Lakvatten 1 (L1), lakvatten 3 (L3) och lakvatten 4
(L4).

Parameter enhet L1 2 L3 2 L4 2

pH 3,24 2,23 2,26
Konduktivitet mS/m 682 8 1970

Fluorid mg/l 0,923 Q 0,168 D 0,168 D
Klorid mg/l 185,6 * 1203,9 * 494,2 *
Bromid mg/l 0,000 D 0,000 D 0,000 D
NO2 mg/l 0,000 D 0,000 D 0,000 D
NO3 mg/l 0,091 D 0,046 D 0,000 D
PO4 mg/l 3,474 Q 0,120 D 0,120 D
SO4 mg/l 102,7 * 9,89 * 5,10 *
N-tot mg/l 1,118 * 1,199 * 0,980 *
NH4 mg/l 0,367 * slut 0,515 *
TOC mg/l 7,82 * 7,55 * 5,78 *
DOC mg/l 7,28 * 7,80 * 7,03 *
Hg µg/l 3,50 * 6,45 * 7,72 *
Zn µg/l 273,6 * 58,4 * 42,2 *
Cd µg/l 1,924 * 1,289 * 0,673 *
Pb µg/l 4,17 * 14,29 * 12,44 *

Jämförelse mellan utgående koncentrationer och gränsvärdeslistor

Av tillgängliga resultat framgår att för de tre lakvatten som undersökts är TOC och DOC av lägre

storleksordning än tidigare undersökningar av lakvatten [18].

                                                
2 För resultat markerade med * uppskattas spridningen till <5% (=den kvalitativa gränsen). Resultat markerade

med D ligger under detektionsgränsen. Detektionsgränsen har definierats som medelkoncentrationen för 4x2

blindprover + 3x standardavvikelsen. Resultat markerade med Q ligger mellan detektionsgränsen och kvalitativa

gränsen. Kvalitativa gränsen har definierats som den lägsta koncentration som kan analyseras med max 5%

spridning. Gränserna beräknas specifikt för varje analystillfälle.
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Vid utvärdering av analysresultat framgår att närsalter NO2+ NO3, N-tot samt NH4 är lägre än i

obehandlat kommunalt avloppsvatten [17 och18] och i utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

[24]. Gränsen för mycket näringsrikt tillstånd går vid 1,5 mg totalkväve/l enligt Naturvårdsverkets

bedömningsgrunder [19]. Högre halter av kväve än vad resultatet visade var förväntat i jämförelse

med naturliga vatten med tanke på valet av provtagningspunkt som innebar provtagning av ett

lakvatten med höga föroreningshalter. Kvävehalterna i denna undersökning är av lägre

storleksordning än tidigare undersökningar av lakvatten från svenska avfallsupplag runt om i landet

[17 och 18].

Innehållet av fosfor var lägre i de undersökta lakvattnen än i obehandlat kommunalt avloppsvatten.

Gränsen för mycket näringsrikt tillstånd går vid 0,05 mg totalfosfor/l enligt Naturvårdsverkets

bedömningsgrunder [19]. De höga fosfatfosforhalterna i jämförelse

med naturliga vatten, är förväntade med tanke på valet av provtagningspunkt som innebar

provtagning av ett lakvatten med höga föroreningshalter. Fosfatfosforhalterna i denna undersökning

är i samma storleksordning som i tidigare undersökningar av lakvatten från svenska upplag [17 och

18]. För lakvatten 1 påvisades en något högre koncentration av fosfor än för lakvatten 3 och 4.

Sulfatinnehållet är av lägre storleksordning än gränsvärden för direkt utsläpp i recipient enligt olika

europeiska standarder. I Schweiz är gällande gränsvärde 300 mg SO4/l och i Holland 500 mg SO4/l

[6]. För lakvatten 1 från provpunkt 1 och 2 är uppmätt sulfathalt anmärkningsvärt högre än för

lakvatten 3 och 4 från provpunkt 3 och 4.

Tillgängliga resultat vid analys visar att kloridjonhalten varierade från 185,6 mg/l till 1203,9 mg/l.

Medianvärdet av klor i lakvatten från 26 upplag av olika åldrar är 500 mg/l [6]. Vid bedömning av

vattnets kvalitet för dricksvattenintag, är gränsen för tjänligt med anmärkning, 100 mg Cl/l. Vid denna

koncentration finns risk för korrosionsangrepp, varför gränsvärdet betraktas som tekniskt. Vid 300

mg Cl/l finns risk smakförändringar.

Enligt tillgängliga resultat är innehållet av kadmium, bly och zink lägre i förhållande till de kommunala

avloppsvatten som ingår i Naturvårdsverkets rapport (1982). I denna undersökning är halter av

kadmium, bly samt zink av något lägre storleksordning jämfört med tidigare undersökningar av
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lakvatten. Medianvärdet för kadmium är 5 µg/l, bly 40 µg/l och zink 600 µg/l i lakvatten från 26

upplag av olika åldrar [6]. För kvicksilver finns inga motsvarande gränsvärden för svenska

förhållanden. Enligt europeiska gränsvärden redovisar Tyskland ett värde på 50 µg Hg/l medan

Holland 0,5 µg Hg/l. En jämförelse av koncentrationer i denna undersökning visar att kadmium och

zink förekommer i högre halt i lakvatten 1 än i lakvatten 3 och 4. Bly förekommer i högre halt i

lakvatten 3, medan lakvatten 4 har högre halt av kvicksilver.

pH uppvisar värden som är av lägre storleksordning än i tidigare undersökningar av lakvatten i olika

nedbrytningstillstånd. Värden för konduktiviteten uppvisar variation från 8 mS/m till 1970 mS/m.

Medianvärdet av konduktivitet i lakvatten från 26 upplag av olika åldrar är 340 mS/m [6].

Vid jämförelse av analysresultat av lakvatten 1, 3 och 4 med resultat enligt kontrollprogrammet (se

bilaga D) påvisas att koncentrationer av kvicksilver minskat från 7,72 µg/l ti1l ca 0,0022 µg/l,

kadmium från 1,92 µg/l till 0,012 µg/l, bly från 14,29 µg/l till 0,052 µg/l och slutligen zink som visar

en minskning från 273,6 µg/l till 21µg/l.
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I diskussionsdelen görs ett försök att belysa olika tolkningar av resultaten. Därefter behandlas

slutsatser med utgångspunkt från resultaten.

4.1  Diskussion av försöksresultaten

Kloridmängden i obehandlat lakvatten var av högre storleksordning än vatten i obehandlat

kommunalt avloppsvatten samt lakvatten från 26 stycken upplag i Sverige [6]. De högre

koncentrationerna av klorid kan bland annat förklaras av att ämnet ingår i de mer lättlösliga salterna

och spolas därför lätt ut. Det högsta kloridinnehållet var 1203,9 mg/l. Denna halt uppmättes i

lakvatten 3, provhål 3 invid upplag med deponeringsprodukter övervägande från hushållen från tidigt

1980-tal. Kloridmängden är av samma storleksordning som halter av klorid i Bottenhavet. Gränsen

för kloridhalter i dricksvatten är 100 mg Cl/l, enligt Naturvårdsverket. Det uppmätta kloridinnehållet

kan påverka dels organismer i sjöar, eftersom dessa kan vara helt anpassade till sötvatten, och dels

våtmarkens biota.

pH i obehandlat lakvatten var av lägre storleksordning än i tidigare undersökningar av lakvatten i

olika nedbrytningstillstånd. Vid acidogent nedbrytningstillstånd råder lågt pH (4,5 – 7,8). I denna

undersökning hade vi ett pH i intervallet 2,2 – 3,2. Med utgångspunkt från mycket lågt pH samt

närvaro av komplexbindare i lakvattnet såsom klorid och organiska ämnen, ökar innehållet av

metaller i lakvattnet normalt [1]. Metallernas rörlighet i anaeroba miljöer är beroende av tillgången på

svavel, eftersom metalljoner och metalloider kan fällas ut som svårlösliga sulfidmineral. Vid

begränsad tillgång på svavel kan lösligheten av metalljoner öka [1]. Tillgängliga resultat visar att

uppmätta halter av svavel i form av sulfat i obehandlat lakvatten var av lägre storleksordning än

gällande gränsvärden i Schwiez (300 mg SO4 /l) och i Holland (500 mg SO4 /l ). Den högsta

uppmätta halten sulfat var 102,7 mg/l i lakvatten 1 från provpunkt 1 och 2 invid askdeponin, ett
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resultat som var förväntat eftersom ett överskott av svavel brukar förekomma i lakvatten från aska. I

bilaga G framgår mer information om vad som påverkar metallers rörlighet.

Löslighet av zinkjoner ökar vid låga pH-värden i organiskt avfall, medan löslighet av kadmiumjoner

ökar av höga kloridhalter. Bakgrundsnivån av zink är 5 µg/l och av kadmium 0,05 µg/l, vars halter

utgör undre gränsen för förhöjda halter av naturliga ytvatten, enligt Naturvårdsverket. Tillgängliga

resultat indikerar vid jämförelse av bakgrundsnivåerna enligt ovan, något förhöjda halter av

metallerna i lakvattnet, i synnerhet zink vars halt var 273,6 µg/l , se tabell 3.7.

Klimat och årstid kan ha inverkat på provresultaten eftersom utlakning och vittringsprocesser normalt

är avtagande från och med senhösten. Detta kan medföra lägre koncentration av föroreningarna i

lakvatten än vad som normalt tillförs ur deponin under den mest produktiva sommarperioden.

Eftersom pH visade extremt låga värden finns misstanke att resultatet påverkats på något sätt, t ex på

grund av felkalibrerade mätinstrument, eller felaktig hantering av prover.

På grund av topografi har vi en flödesriktning som påverkar hydrologin. I marken finns, förutom

sandig siltig morän, även lager av grusig morän vilket underlättar transport av lakvatten genom

marken. Detta medger transport av lakvatten bland annat i riktning mot lakvattenmagasinet och mot

myrområdet.

I dag finns det, enligt ritningar över anläggningen, två öppna stendiken som, via två rör av

metallmaterial, transporterar lakvatten till magasinet, se fotografi I.3 i bilaga I. Stendikena är helt

övertäckta av vegetation samt deponiprodukter och kan därför ej ses med blotta ögat. Rören som är

avsedda att leda lakvatten in i magasinet har vid kontroll, ett flertal tillfällen, varit torrlagda.

Uppsamlingssystemet av lakvatten bedöms därför som bristfälligt. Bedömningen baseras även på att

tillgängliga resultat indikerar att lakvatten från avfallsupplaget transporteras och infiltreras direkt i

recipienten utan att först genomgå rening i lakvattendammen. Vid behandling av halter i

lakvattendammen har halter av kvicksilverjoner minskat från 7,72 µg/l ti1l ca 0,0022 µg/l, medan

zinkjoner har minskat från 273,6 µg/l till ca 21µg/l. Det innebär att kvicksilver har minskat med

nästan 100% och zink med ca 90% efter behandling i dammen. Maximal halt av kvicksilver är

uppmätt i lakvatten 4, provhål 4 och 5. Maximal halt för zink är uppmätt i lakvatten 1,provhål 1.
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Detta innebär förhållandevis längre transportsträcka för kvicksilver till lakvattendammen än för zink.

Därmed ökar möjligheten för fastläggning och/eller omvandling för kvicksilver på sin transportväg till

dammen. Möjligheten att lakvatten från område för provtagning av lakvatten 3 och 4 kan

transporteras i andra riktningar än mot dammen, kan ej bortses från. Om låga halter av kvicksilver

tillförs dammen på grund av fastläggning eller att lakvattnet transporterats i annan riktning än mot

dammen, kan det möjligen förklara den höga reningsgraden av kvicksilver.

I de nedersta skikten, i provhål 1, 2, 3, 4, 6 och 8, i recipienten har vi dessutom en anrikning av

metalljoner, se figur 3.12. Det medger infiltration av ej renat lakvatten i recipienten i gränsskiktet

mellan torv och underliggande sediment. Resultat påvisar hög humifieringsgrad i de nedersta skikten

vilket innebär att torvmarksakviferen är väl isolerad från sitt mineraljordsunderlag genom det

sammanpressade bottenlagret. Avrinningen sker sålunda till stor del som ytavrinning och ej som

bottenavrinning. Metalljoner som anrikats i bottenlagren i torven kan med andra ord tillförts via

obehandlat lakvatten som transporterats via sedimentationslager av låg permeabilitet utanför

recipienten.

Analys av ingående metaller i skakförsöken visade att torvmaterialen hade hög adsorptionskapacitet

av kvicksilver, ett resultat som stämmer väl med tillgänglig litteratur.

Adsorptionen har fungerat förhållandevis bra även för zink enligt undersökningen. Provhål 5

uppvisade dock avvikande resultat i förhållande till övriga för zink. Avvikelsen åskådliggöres tydligast

vid specifik adsorption. Orsaken till avvikelsen kan bland annat bero på provhantering samt

årstidsvariation. Torvmaterialen i provhål 5 har uppvisat hög adsorptionskapacitet för metaller i

jämförelse med övriga provhål, och detta kan betraktas som en avvikelse i sig.

I skakförsöken uppvisade lösningen med torvmaterialen efter omrörning i 5 dygn desorption av

kadmium och bly, d v s adsorberade joner återgick i lösning. Desorption märktes tydligast i material

från provhål tre för nivå 5-20 cm samt botten. Vid de specifika skakförsöken har maximal

metallkoncentration varit tillsatt, vilket kan innebära att torvmaterialets adsorptionsytor blivit mättade

och därmed avgett joner.
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Torven i skakförsöken uppvisade minskad adsorptionskapacitet av lösta metalljoner efter omrörning

i 5 dygn, oavsett tillsatt metallkoncentration. Detta kan orsakas av att metallerna i undersökningen ej

föregås av stabil adsorption, d v s de sitter ej hårt bundna till torvmaterialet och kan ersättas av andra

metalljoner i lösning. Resultatet åskådliggör dessutom vad som kan hända i recipienten när den

hydrologiska belastningen är alltför hög. Normalt sett bidrar vattenströmningen till att metaller och

andra ämnen transporteras och fördelas ut i torven och ökar på så sätt möjligheten till fastläggning.

Blir det för mycket vatten i recipienten, som i detta fall, rinner det av på ytan. Det medför att metaller

och andra föroreningar ej infiltreras i torven, utan transporteras vidare med ytvatten. I

undersökningen resulterar detta i minskad adsorption vid ökad kontakttid. Den höga

genomströmningen av vatten beror förmodligen på att grundvatten infiltrerar i lakvattenmagasinet, för

vidare transport till recipienten.

Adsorptionskapaciteten i torv beror bl a på torvens sammansättning av växtlighet, nedbrytningsgrad,

inslag av lera, silt och annat material e t c, men också på lakvattnets kemiska karaktär. Metallers

komplexbindning till organiska- eller oorganiska ämnen påverkar torvens förmåga att fastlägga

metalljoner. Vid högt vattenflöde kan torvens förmåga att binda metalljoner försvåras, beroende på

med vilket ämne jonen är komplexbunden till. Vid högt flöde är möjligheten större att vattnet

innehåller högre halt av någon jon/molekyl ( t ex TOC) som tar tillgängliga adsorptionsplatser, där

metalljonen annars skulle kunnat fastna. En svag bindning mellan den komplexbundna jonen och det

organiska materialet i torven medför dessutom att vid högt vattenflöde bryts bindningarna mer eller

mindre lätt och ämnet spolas vidare. Adsorptionsplatsen ersätts lätt av en annan jon som binds

starkare.

Skakförsöken visade att de övre skikten adsorberade en större andel metalljoner än bottenskikten.

Kadmium, kvicksilver, bly och zink har samtliga benägenhet att bilda komplex med organiskt

material, vilket troligtvis leder till att de förblir kvar i de övre skikten. Detta resultat stämmer väl med

metallanalysen som uppvisar likartade resultat. Enligt metallanalysen har högre halter av samtliga

metalljoner adsorberat i de övre skikten än vid botten. De flesta metalljonerna i undersökningen

uppvisar lägst adsorberad halt några decimeter ned i torven, jämfört med de översta skikten och de

nedersta skikten. Enligt tillgänglig litteratur påstås att de övre skiktens medelhumifierad torv

adsorberar metalljoner mer effektivt än de nedre skiktens höghumifierad torv. Det orsakas av att
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horisontella lager av höghumifierad torv ofta försvårar vattenflödet i vertikalled. Dessutom bör det

påpekas att det genomsnittliga värdet för permeabiliteten i en torvmark är högre i horisontalled än i

vertikalled. På grund av de stora skillnaderna i permeabilitet mellan olika torvslag med olika

humifieringsgrad blir torvmarkens hydrauliska egenskaper beroende av den stratigrafiska

uppbyggnaden. Enligt litteraturdata varierar permeabiliteten hos torv mellan 10-4 m/s och 10-8 m/s,

vilket ungefär motsvarar sand respektive lera.

Nära utsläppskällan har adsorption av metaller (i synnerhet för bly) skett vid torvens bottenskikt. I

de nedre skikten har ackumuleringen av metallerna förmodligen skett över längre tid bland annat på

grund av densitetsskillnader, dispersion, sorption och fällning samt transport med grundvatten. En

annan teori till de uppmätta koncentrationerna vid botten kan vara att när sediment och berggrund

under torven vittrar så blir de vittringsresistenta ämnena kvar medan andra ämnen vittras och

transporteras bort. Detta kan orsaka en skenbar anrikning av vittringsresistenta mineral.

Nära utsläppskällan har adsorption av föreliggande metaller skett i större utsträckning än längre bort i

recipienten, vilket innebär att ökat avstånd medför fler adsorptionsytor för metalljonerna. Joner med

sämre adsorptionsförmåga får lämna plats till förmån för joner med bättre adsorptionsförmåga när

torven börjar bli mättad. Metallanalysen uppvisar resultat som pekar på att adsorption av metalljoner

har skett centralt i recipienten och längre ut i recipienten. Adsorption av ämnena har skett i de

översta skikten i torven.

4.2 Slutsatser
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Arbetet avsåg att ge information om hur höga halter torven hitintills har omhändertagit av följande

ämnen; As, Cd, Cr, Ni, Hg, Co, Cu, K, Mn, Mo, Pb, Si och Zn, samt organiska föroreningar såsom

summa kolväten, klorbensener, summa PCB, alkylerade bensener, summa fenoler och summa PAH.

I skakförsök undersöktes torvmaterialens kapacitet att fastlägga Hg, Cd, Pb och Zn.

Försöken visar att torv fungerar som ett utmärkt adsorptionsmedium för föreliggande metaller och

organiska ämnen i lakvatten från Kavahedens avfallsdeponi. Torvmaterialen har uppvisat speciellt bra

adsorptionskapacitet för kvicksilver.

Adsorberade halter av kobolt befann sig i intervallet 90-300 mg Co/kg, och bedöms påverka

mikroorganismer och växter som lever i våtmarken allvarligt, enligt gällande normer för gränsvärden

fastställda av Naturvårdsverket. För övriga metaller som kunde jämföras med gällande normer

skedde ingen överskridning.

Torven uppvisade bäst adsorptionskapacitet i de övre skikten av metalljonerna Hg2+, Cd2+, Pb2+och

Zn2+, enligt tillgängliga resultat. Metalljonerna har adsorberats centralt i recipienten. Adsorptionen

avtog med stigande djup, för att vid de nedersta skikten i torven återigen stiga något. I de nedersta

skikten har adsorption skett nära utsläppskällan.

Med utgångspunkt från dagens koncentrationsnivå av metaller i lakvattnet som tillförs myren,

förväntas torvmaterialen ha en kapacitet att adsorbera metalljoner även vid en ökning av halterna, en

ökning som motsvarar tillförda halter under minst en hundraårsperiod.

Torvens adsorptionskapacitet motverkas emellertid till stor del av det höga vattenflödet genom

recipienten. Det höga flödet orsakas troligtvis av grundvatten som filtreras in i lakvattenmagasinet.

Den höga vattengenomströmningen skapar ytavrinning, vilket leder till att metaller och andra

föroreningar ej infiltreras i önskad utsträckning, utan transporteras vidare med ytvattnet. Eftersom

metalljonerna Hg2+, Cd2+, Pb2+och Zn2 ej sitter hårt bundet till torvmaterialens ytor, medför detta att

den höga vattenomsättningen i recipienten lätt sätter dem åter i lösning. Våtmarken avvattnas i

Kaavajoki och Vuoskojoki som mynnar i Linaälven. För att skapa en mer effektiv infiltrering och
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därmed ökad möjlighet till adsorbering av föroreningar, bör åtgärder vidtas för att minska

vattenflödet genom recipienten.

Uppsamlingssystemet av lakvatten, för det idag aktiva upplaget, bedöms som bristfälligt. Resultaten

av undersökningarna pekar på att lakvatten inte tillförs lakvattenmagasinet i önskad utsträckning.

Därför rekommenderas kommunen att vidta åtgärder som förbättrar transporten av lakvatten till

dammen.

Behandlat lakvatten tillförs torven via ett utloppsrör. Utloppsröret befinner sig ca 30 cm ovan

markytan. Det innebär att ytskikten i torven nära utsläppskällan kontinuerligt, under

barmarksperioden, tillförs lakvatten i högre utsträckning än övriga delar i våtmarken. Därför bedöms

spridningen av lakvatten i våtmarken som mycket ojämn. Genom att tillföra behandlat lakvatten från

flera utsläppspunkter till våtmarken, kan torvens kapacitet att avskilja metaller nyttjas bättre.

Spridning av lakvatten över torven kan förslagsvis ske genom ett översilningssystem. Översilning på

en torvyta medför att lakvattnet tillförs ännu mer syre, förutom den syremängd som tillförs vid

luftningen i dammen, som krävs för oxidation av syreförbrukande material (BOD, COD) och

nitrifikation av ammonium till nitrat. Växterna sörjer därefter för att en del av kvävet och metallerna

tas upp som näring, enligt en förstudie av lakvattenbehandling genom översilning av en myrmark

genomförd av Naturvårdsverket [29].

Vidare kan kommunen med fördel förse recipienten med flera utloppsrör på olika nivåer i

torvprofilen. Det innebär att när lakvatten fördelas över flera olika nivåer i torven nyttjas fler lediga

adsorptionsplatser för metalljoner.

En återmineralisering av metalljoner i de nedersta skikten i torven är möjlig. Eftersom det i myren

under grundvattenytan saknas fritt syre kan en anrikning av det nedsipprande vattnets metalljoner äga

rum. I myren ändras nämligen de fysikaliska-kemiska förhållandena med stigande djup i torvprofilen.

Nedbrytningsgraden ökar, likaså surhetsgraden som regel. När metalljonernas komplexbindning till t

ex kloridjoner blir instabila eller upplöses under dessa förändrade förhållanden, sker reaktion mellan

metalljoner och sulfidjoner. Stabila sulfidmineraler bildas härvid, t ex covellin (CuS). Kännetecken
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för sulfidmineraler är att dessa är mycket svårlösliga. Det är processer av detta slag som ger upphov

till bl a myrmalm.

Ytterligare kompletterande provtagningar kan utföras för att förbättra kunskapen om föroreningars

utbredning. Dessa kan genomföras i område mellan deponi och lakvattenmagasin, för att få en

tydligare uppfattning om riktning av lakvattentransporter samt halter av föroreningar. Vidare kan

provtagningar genomföras i lakvattenmagasin i syfte att undersöka hur effektiv reningen av

föroreningar är i denna.
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BILAGA A – KARTOR

Bilaga A.0

Översiktskarta som visar hur Kavahedens deponianläggning är placerat i förhållande till
Gällivare samhälle. Kartan åskådliggör dessutom toppografiska förhållanden samt
vattendrag i området.

Bilaga A.1

Vy över Kavahedens deponianläggning. Projekterat område för ny deponi är inom område
markerat med heldragen linje (se även bilaga A.3).

Bilaga A.2

Karta över provpunkternas utplacering.

Bilaga A.3

Projekterat område för ny deponi.
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BILAGA B – METALLANALYS

Sammanställning av resultat från metallanalys vid respektive provhål och nivå. Halter anges i
mg/kg TS.

Nivå
[cm]

Co Cu K Mn Mo Si Zn As Cd Cr Hg Ni Pb

Provhål 1 5 6,76 11,6 1040 876 0,618 115 9,51 0,611 0,0392 2,09 0,0814 5,61 3,5
50 2,97 146 345 139 20,5 106 4,96 4,58 0,333 29,4 0,066 20,5 4,29
120 4,2 34,5 1020 241 2,88 38,8 29,8 0,888 0,0501 13 0,05 7,64 4,76

Provhål 2 20 3,13 5,82 976 91,9 1,58 159 30,5 1,67 0,137 2,91 0,0951 3,3 6,41
60 0,73 4,96 395 124 2,13 175 3,62 0,66 0,0298 6,45 0,0498 1,73 0,59
340 7,06 52,8 1800 195 6,01 51,6 34,2 1,77 0,112 6,13 0,0498 11,8 7,34

Provhål 3 10 5,06 44,9 729 68,2 4,14 48,6 39,5 1,9 0,181 9,35 0,0752 12,4 3,22
60 0,525 27,1 181 38,7 3,31 95,8 1,66 2,63 0,165 4,45 0,0584 4,39 0,32
280 4,56 67,1 436 97,6 7,36 71,3 17,1 6,07 0,135 11,2 0,05 10,6 2,79

Provhål 4 5 10,8 9,79 874 1610 2,35 220 30,1 1,52 0,0874 3,23 0,0709 4,26 5,67
50 1,5 12,1 462 324 2,07 89,4 2,73 0,819 0,0388 7,28 0,064 3,87 0,39
170 4,29 29 482 67 3,73 90 9,42 1,71 0,0865 12,5 0,0498 8,7 2,1

Provhål 5 5 9,38 22,1 1650 233 4,94 118 416 3,27 0,501 11,1 0,0921 10,5 16,6
50 0,46 3,14 328 63,2 0,871 191 3,78 0,269 0,0138 2,4 0,05 2,52 0,45
380 140 225 362 62,7 41,6 109 33,3 40,1 0,335 70,4 0,0765 94,3 6,68

Provhål 6 20 1,31 8,7 1210 124 1,29 131 4,59 1,1 0,0263 17,9 0,05 4,68 0,68
45 1,07 10,8 1120 124 1,17 133 2,63 1,14 0,0261 14,1 0,05 4,85 0,91
475 28,2 110 626 137 16,9 80 90,6 8,36 0,313 18,2 0,0498 21,8 3,35

Provhål 7 20 1,04 17,8 844 45,4 0,855 167 20,2 1,09 0,21 6,11 0,0853 4,95 26
65 1,24 14,5 99,9 46,8 4,91 130 3,3 2,61 0,1 2,02 0,05 4,31 0,35
440 5,08 24,6 906 144 2,65 21,9 32,6 1,91 0,0628 13,9 0,0495 9,41 3,58

Provhål 8 5 2,73 9,6 911 1110 2,03 110 106 3,54 0,429 4,19 0,108 3,75 23,8
40 1,3 5,55 1190 161 2,03 149 8,28 1,03 0,0787 3,41 0,0533 2,44 8,73
140 32,6 122 696 265 25,3 193 24,6 7 0,355 33,7 0,0666 31,2 3,96

Provhål 9 10 4,08 10,4 1280 171 2,91 85,8 50,3 2,34 0,207 10,4 0,0827 6,85 6,27
40 0,834 5,8 1090 193 1,26 150 9,64 0,871 0,0507 13,1 0,0507 2,61 1,01
200 5,34 15,7 1260 177 0,269 32 26 1,15 0,0115 13,9 0,05 6,81 4,36

Provhål l0 20 7,2 27,6 1470 827 4,28 84,2 230 7,45 0,493 13,4 0,13 7,39 34,2
40 0,831 8,42 1060 128 1,17 103 6,65 1,24 0,0988 29 0,0684 2,44 3,24
220 10,3 30,4 994 139 2,32 20,7 31,5 1,59 0,0524 13,5 0,05 10,1 2,92



Bilaga B - Metallanalys

B2:2

Redovisning av pH och konduktivitet

Mätning av pH och konduktivitet genomfördes för specifika torvprov tagna från respektive
provhål och nivåer. Grundvattennivån kontrollerades för respektive provhål.

Mätresultat av pH och konduktivitet i respektive provhål och nivå.
5-20 cm 40 - 60 cm Botten

Provhål pH Kond
(mS/m)

pH Kond
(mS/m)

pH Kond
(mS/m)

Grundvattennivå
(cm)

1 6,95 1,77 6,66 1,68 6,90 0,53 0
2 6,65 3,28 6,21 3,54 6,64 2,76 20
3 5,93 3,08 6,02 2,25 5,75 1,65 20
4 7,49 6,95 5,50 0,83 4,50 2,20 0
5 7,22 7,72 6,72 2,29 5,21 1,29 0
6 7,16 9,65 6,71 2,93 5,95 0,21 20
7 6,23 1,97 5,07 0,93 5,42 2,23 0
8 6,87 4,38 7,16 11,28 6,63 0,33 0
9 7,50 11,72 7,12 6,20 6,34 1,99 0
10 7,32 9,77 7,06 3,20 7,33 10,49 0

Anmärkning:

Vid  provhål 6 förekom det färgändring av torvmaterialet mellan nivå 40 cm och 45 cm. Det
nedre skiktet uppvisade mörkare färg. pH i det övre respektive nedre skiktet var 7.03 och
6,71. Konduktivitet uppmättes till 5,31 mS/m och 0,55 mS/m. Oxidation antas vara orsaken
till skiktningen.

Vid provhål 7 förekom det färgändring av torvmaterialet mellan nivå 60 cm och 65 cm. Det
nedre lagret uppvisade mörkare färg. pH i det övre respektive nedre skiktet var 5,24 och 5,07.
Konduktivitet uppmättes till 1,30 mS/m och 0,56 mS/m. Oxidation antas vara orsaken till
skiktningen.

Vid mätning av grundvattennivån i provhål 8 visade det sig att de översta 25 cm i torven var
fruset, på torven var det 40 cm is.

Humifieringsgraden ökar med djupet i torven.

Bestämning av förmultningsgrad i torven enligt von Posts skala

Beskrivning av von Posts skala ges i bilaga F.

Nivå [cm] Torvslag Förmultningsgrad

5-20 Starr-vitmossetorv H2
40-60 Vitmossetorv H4-H5
120-475 Dytorv H9-H10
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BILAGA C – SKAKFÖRSÖK

C.1 Översiktlig redovisning av resultat från skakförsök

För provpunkternas utplacering hänvisas till bilaga A.2.

Tabell C.1  Översikt över skakförsök.
Försöksbeteckning

provhål, nivå, provnumrering

Utspädning Tid

[dygn]

Cd

[ug/l]

Hg

[ug/l]

Pb

[ug/l]

Zn

[ug/l]

3, 1, 1 1 1 400 680 500 133 000

3, 1, 2 1 5 400 680 500 133 000

3, 1, 3 25 1 16 27,2 20 5320

3, 1, 4 25 5 16 27,2 20 5320

3, 3, 2 1 1 400 680 500 133 000

3, 3, 1 1 5 400 680 500 133 000

3, 3, 3 25 1 16 27,2 20 5 320

3, 3, 4 25 5 16 27,2 20 5 320

5, 2, 1 5 2 80 136 100 26 600

5, 2, 2 5 2 80 136 100 26 600

5, 2, 3 5 2 80 136 100 26 600

8, 1, 1 1 1 400 680 500 133 000

8, 1, 2 1 5 400 680 500 133 000

8, 1, 3 25 1 16 27,2 20 5 320

8, 1, 4 25 5 16 27,2 20 5 320

8, 3, 2 1 1 400 680 500 133 000

8, 3, 1 1 5 400 680 500 133 000

8, 3, 4 25 1 16 27,2 20 5 320

8, 3, 3 25 5 16 27,2 20 5 320
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C.2 Redovisning av vattenkvot och organisk halt

Tabell C.2 redovisar vattenkvot och organisk halt i torvmaterialen för respektive provhål och

nivå. Nivå 1 motsvarar 5-20 cm ned i torvens ytskikt, nivå 2 motsvarar 50 cm ned i torven,

nivå 3 motsvarar 120-475 cm, d v s de nedersta skikten i torven.

Tabell C.2  Vattenkvot och organisk halt i torvmaterialen.
Försöksbeteckning

provhål, nivå, provnumrering

Vattenkvot, w

 [%]

Organisk halt, g

[%]

3, 1, 1 977 86

3, 1, 2 930 85

3, 1, 3 1030 87

3, 1, 4 991 87

3, 3, 2 1023 73

3, 3, 1 929 63

3, 3, 3 1268 90

3, 3, 4 1148 73

5, 2, 1 907 88

5, 2, 2 932 92

5, 2, 3 774 84

8, 1, 1 998 70

8, 1, 2 1209 82

8, 1, 3 1009 71

8, 1, 4 1008 69

8, 3, 2 294 31

8, 3, 1 286 29

8, 3, 4 168 17

8, 3, 3 236 24
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C.3 Utvärdering av resultat enligt MVA

Faktorer som har signifikant betydelse för adsorption i en recipient

Statistisk bearbetning av data genomfördes med multivariat analys (MVA). Det är en statistisk

beräkningsmetod för att finna samband mellan ingående faktorer. Nedan följer beskrivning av

faktorer som har signifikant betydelse för adsorption enligt den matematiska modell som står

till grund för undersökningen. Faktorernas signifikanta betydelse vid fastläggning i recipient

redovisas för respektive metall, d v s nivå (N), tid (T), lokal (L) och utspädning (U).

En separat modell har utformats för varje faktor. Modellen är utformad utifrån 90%

konfidensintervall. Faktorer som antar värden inom konfidensintervallet är signifikanta och

ingår således i den matematiska modellen. Faktorer som inte är signifikanta utelämnas ur

modellen. Beräkning och uppskattning av avskiljningsgraden för ett givet ämne sker således

inom ramen för modellen. Förklaringsgraden, R2, anger hur stor del av resultatet som kan

förklaras av modellen. R2 kan anta värden mellan 0 till 1, och anges ofta som den procentuella

förklaringsgraden. Prediktionsgraden, Q2, förutsäger hur torvens avskiljningsförmåga av

metallerna i undersökningen ändras om förhållandena i recipienten förändras.  Förändrade

förhållanden kan t ex innebära ökat eller minskat vattenflöde genom recipienten. Q2 kan

maximalt erhålla värdet 1 men är alltid mindre än värdet för R2.

Procentuell adsorption:

Procentuell adsorption anger torvens avskiljningsförmåga på en ospecificerad torvmassa.

För bly kan enligt förklaringsgraden endast 36% (R2 = 0,36) av adsorptionen förklaras genom

modellen, resten beror av andra orsaker,  d v s modellen förklarar mycket litet. Tid har

signifikant påverkan på adsorption av bly, vilket innebär att avskiljning av metallen sker det

första dygnet. Torvens adsorptionskapacitet kommer till mycket liten del att förändras trots att

förhållandena i torven och därmed förutsättningen för adsorption kan förändras, enligt

prediktionsgraden (Q2).

Alla de undersökta faktorerna lokal (L), nivå (N), tid (T) och utspädning (U) samt

interaktionstermer mellan dessa hade signifikant påverkan på torvmaterialens

avskiljningsförmåga av kadmium och zink, se tabell C.1. Modellen förklarade 87% av

resultatet för kadmium och för zink kunde 91% förklaras av modellen. Värdet för Q2 förklarar

att adsorptionskapaciteten i torven av kadmium inte förändras nämnvärt om förhållandena i
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våtmarken ändras. Adsorptionskapaciteten av zink kommer däremot att påverkas om

förhållandena i våtmarken ändras. Hur avskiljningen av metallerna påverkas kan inte utrönas

ur dessa resultat.

Tabell C.3  Signifikanta koefficienter för avskiljningsgraden i torv av de undersökta ämnena i
skakförsöken. L=lokal, N=nivå, T=tid, U=utspädning.

Ämne Koefficienter för avskiljningsgraderna                 R2       Q2

L N T U T*N N*L U*L N*U

Pb -8,58 -14,88 24,42 0,36    -0,08

Cd 166,69 -914,40 -29,52 -729,75 -918,19 -841,61 -52,34 0,87     0,19

Zn -103,45 -533,12 -2,24 -124,96 6,81 -564,30 -150,84 0,97     0,91

Specifik adsorption:

Specifik adsorption anger hur mycket torven har adsorberat i ett specifikt metallupptag.

Torvens avskiljningsförmåga av bly kan till 36% förklaras av modellen. Vid förändringar i

recipienten påverkas torvens avskiljningsförmåga ej mycket, enligt resultat. Adsorptionen av

kadmium påverkas signifikant av samtliga faktorer i undersökningen, samt interaktionstermer

mellan dessa. Modellen  förklarade 88% av utfallet. Teckenförklaring kadmium (*) innebär

att prov 8.3.3 är utesluten eftersom detta prov uppvisade avvikande resultat från försöken.

Torvens avskiljningsförmåga av kadmium kan till 91% förklaras av modellen. För zink är

förklaringsgraden något lägre, 70%.

För kadmium, kadmium (*) och zink är prediktionsgraden, Q2, ungefär likartad. Om

förhållandena i recipienten förändras, sker förmodligen en förändring i torvens

avskiljningsförmåga av ämnena. Teckenförklaring zink (*) innebär att prov från provhål fem

är uteslutna eftersom dessa prov uppvisade avvikande resultat från försöken. När prov 5.2.1 t

o m 5.2.3 uteslöts ur modellen på rund av avvikande värde från övriga resultat, anger

förklaringsgraden att 98% av utfallet kan förklaras av modell. Prediktionsgraden är högre än

för övriga ämnen. Det innebär att förändrade förhållanden i recipienten kommer att medföra

en förändrad adsorptionskapacitet i torven.
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Tabell C.4  Signifikanta koefficienter för avskiljningsgraden i torv av de undersökta ämnena i
skakförsöken. L=lokal, N=nivå, T=tid, U=utspädning.

Ämne Koefficienter för avskiljningsgraderna                                   R2        Q2

L N T U T*N N*L U*L N*U

Pb -19,49  0,36      0,21

Cd 130,27 -20,57 -2,20 -136,35 -143,56 18,14  0,88      0,68

Cd (*) 130,61 -140,57 -125,72 -137,79 -131,69 19,30  0,91      0,78

Zn -8084,12  0,70      0,64

Zn (*) 2099,98 -31581,89 -9510,16 -33216,94 2661  0,98      0,96
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BILAGA D – KONTROLLPROGRAM

Gällivare kommun har från och med 1996 tillämpat en modell för att analysera olika viktiga

ingångsparametrar. Resultaten sammanställs enligt nedan. För de parametrar som saknar

värde har analys ej genomförts.

Tabell D.1  Kontrollprogram för provtagning i lakvatten från provpunkt 20 (se bilaga A.2).
Parameter 1999-

06-16
1998-
06-30

1998-
10-19

1997-
08-06

1997-
10-09

1996-
07-30

1996-
09-24

Temperatur °C 17 11,5 1,0 16,0 4,5 17,5 8,0

pH 8,03 7,95 8,19 7,99 7,95 8,0 8,0

Färg mg P/l 80 90 180 70 80 80 80

Alkalinitet mgHCO3/l 660 549 764 589 555 527 560

Kolif.bakt. /100ml 20 1700 56 20 35 540 1100

Termotol.Kolif.bakt. /100ml 13 1700 8 16 2 540 220

Syre O2/l 7,9 8,8 14,5 7,4 10,9 8,0 9,8

COD-Cr mg/l 105 100 150 125 105 9,8 125

BOD-7 mg/l 6,6 5,0 3,6 7,1 <3,0 - -

Konduktivitet mS/m 171 152 218 165 185 176 187

NH4 mg/l 28 30 38 26 3,7 12 3,7

N-tot mg/l 29 34 41 - 27 - 19

Kvicksilver µg/l 0,0022 0,0074 <0,020 - <0,00003 - 0,082

Kadmium µg/l 0,012 0,0388 0,0510 - <0,005 - <0,05

Bly µg/l 0,052 0,115 <0,600 - <0,05 - <0,60
Zink µg/l 21 25,5 0,0544 - 0,012 - 16
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BILAGA E – ORIENTERANDE BESKRIVNING

Nedan följer en orienterande beskrivning av området med dess verksamhet för nuvarande

deponi samt den planerade. En beskrivning av områdets geologi, geohydrologi, vegetation

och föroreningshypoteser ges.

E.1 Beskrivning av området

Kavahedens avfallsanläggning är belägen ca 4 km nordost om Gällivare samhälle (bilaga

A.0).

Anläggningen är med avseende på kommunens planering utformad med ett skyddsområde.

Skyddsområdet är fastställt i en generalplan från 1984.

Anläggningen är placerad mittemellan två vattendrag, Vuoskojoki som flödar i väst-östlig

riktning, samt ett mindre vattendrag, Bergbäcken, vars flöde sker  i nord-sydostlig riktning.

Respektive vattendrag mynnar i Kaavajoki vars utlopp är i Linaälven, söder om anläggningen.

Avfallsupplaget vid Kavaheden ligger utanför fastställd bebyggelseplanering. Närmaste

bebyggelse är belägen ca 2,5 km från upplagsområdet. Norr om Kavaheden, ca

1 km, finns verksamhet för grushantering med kontorslokaler ett asfaltsverk. Strax söder om

asfaltsverket bedrivs verksamhet inom skytte med tillhörande anläggning. Ca 500 m väster

om anläggningen, bedriver NitroNobel verksamhet inom sprängmedelstillverkning.

Kommunens grundvattentäkt är belägen vid Linaälven, ca 1 300 m i nord-östlig riktning från

Kavahedens avfallstipp.
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E.2 Verksamhet  inom området

E.2.1 Tillstånd

Aktuellt område inom Kavaheden har under lång tid nyttjats för deponering av avfall. I början

av 1960-talet anlade kommunen ett för tätortena Gällivare, Malmberget och Koskullskulle

gemensamt reningsverk i omedelbar anslutning till avfallsdeponeringsområdet.

Enligt miljöskyddslagen beviljade länsstyrelsen 1973 tillstånd för uppläggning av avfall, bl a

under villkor att lakvatten skulle omhändertas via avskärande diken för transport till

lakvattenmagasin. Samma år beslutade Koncessionsnämnden för miljöskydd att reningsverket

fick deponera slam på plats godkänd av länsstyrelsen. Kommunen tilläts 1976, efter beslut av

länsstyrelsen, att lägga upp avvattnat slam från reningsverket på en särskild anlagd yta inom

deponeringsområdet.

Länsstyrelsen medgav vidare 1981 tillstånd till en höjning av upplagsnivåer med två meter.

Därigenom beräknades förlängning av deponering inom området till 1985. Kommunen

ansökte om nytt tillstånd 1984 om utökning av avfallsupplaget till 18 ha.

I samma ansökan beskrev kommunen hur lakvatten skulle kunna genomgå rening i

luftningsbassäng innan det transporterades vidare till myren som avvattnas i Bergbäcken.

Ansökan beviljades av länsstyrelsen men med krav att kontrollprogram av

lakvattenhanteringen skulle upprättas för att undersöka eventuell miljöpåverkan.

Länsstyrelsen uppgav i samma beslut krav på täckning av deponerat hushållsavfall och

liknande, samt industriavfall, rivningsvirke och byggavfall. Torvaska och slagg skulle enligt

beslutet deponeras på speciellt avsedd plats. Deponering av farligt avfall samt skrotbilar fick

inte förekomma inom Kavahedens avfallsanläggning enligt beslutet.

Eftersom tillåtna deponeringnivåer uppnåtts, har länsstyrelsen i december 1998 beviljat

utökning av avfallsupplaget.
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E.2.2 Deponeringsområde

När avfallsdeponin togs i bruk 1973 deponerades samtliga avfallskategorier (hushålls-,

industri-, bygg-och rivningsavfall, slaktavfall, aska, slam, specialavfall)  osorterat inom

samma deponeringsområde. System för behandling av miljöskadligt avfall fanns inte, därför

antas att även denna avfallskategori deponerades på Kavaheden. Området utgörs av ca 36 ha

varav ca 12 ha har använts för avfallsdeponering. Numera utgörs den totala deponeringsytan

av ca 40 ha.

Det finns näst intill inget dokumenterat material från 70-talet som beskriver faktorer som

avfallskategori, avfallsmängder och geologi  under deponin e t c. Det har emellertid kunnat

säkerställas, efter undersökning utförd av J & W, att mäktigheten på avfallsdeponin är mellan

5-10 m. Variationen i mäktighet har förmodligen orsakats av den deponeringsteknik som har

använts.

Enligt tillståndet om utökning av avfallsupplaget 1984,  medgavs deponering av avfall på en

utökad yta av 6 ha med en total uppläggningsvolym om ca 450 000 m3. Den årliga

deponeringsvolymen uppgick till 34 000 m3, varav 20 000 m3 hushållsavfall, 10 000 m3

industriavfall, 1 500 m3 rivningsvirke och 2 500 m3 torvaska från den torveldade

hetvattencentralen i Gällivare värmeverk. Liksom vid tidigare deponeringsteknik deponerades

samtliga avfallskategorier (enligt ovan) osorterat mellan åren 1984 -94.

De oljeförorenade jordmassorna uppgår till en volym om 2 413 m3 och härrör från

”Moskojärviolyckan” i augusti 1994. Massorna var upplagda på en platta vars lutning skapade

en avrinning av olja mot ett avlopp. En oljeavskiljare var inmonterad efter avloppet. För att

påskynda nedbrytningsprocessen blandades ca 10 % hästgödsel in i massorna. Under hösten

1995 nyttjades massorna som täckmaterial på avfallsupplaget.

1994 påbörjade kommunen återvinning av metall- och träavfall medan hushållsavfall,

grovavfall från hushåll, industriellt bygg- och industriavfall samt specialavfall deponerades.

Farligt avfall deponerades eller upplades på specifik plats för ytterligare behandling, medan

vitvaror och farliga småbatterier  återvanns. Med farligt avfall avsågs hushållens-, företagens-

och industrins farliga avfall som tomfat, asbest, slakteriavfall, vitvaror, träavfall, metallskrot,
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avvattnat slam, aska från ortens värmeverk, lysrör som innehåller kvicksilver samt destruktion

av miljöskadade jordar.

Hösten 1997 invigdes Kavahedens återvinningscentral. Den är avsedd för avlämning av

sorterat avfall i fraktionerna trä, metall, trädgårdsavfall, plastprodukter, elektronikavfall,

vitvaror, kylmöbler, bilbatterier samt papper. Elektronikavfall återvinns i kommunens regi via

projektet - Restförädling. Producentansvarsbelagt avfall lämnas till återvinningsgården, som

är en del av återvinningscentralen vid Kavahedens avfallsanläggning. Återvinning och/eller

destruktion sker av trä-, bygg- och rivningsavfall, metall, freoninnehållande kyl och frys,

däck, industrimatjord tillverkning, bly batterier samt elektronik. Övriga fraktioner såsom

hushållsavfall, affärsavfall, osorterat bygg- och rivningsavfall, sten och stubb, betongavfall,

flygaska samt aska i fast fas från energiutvinning, slam från reningsverket, slakteriavfall,

djurkadaver, osorterat industri- och företags avfall, asbestinnehållande avfall samt restavfall

efter sortering deponeras.

Tabell E.1  Beskrivning av behandlat avfall på Kavahedens avfallsupplag 1998. Andel
avfallsslag anges i vikt-%.

Deponi                                                            Kavaheden

Avfallsslag

Hushåll, grov                                                           23

Industri                                                                    21

Aska                                                                          6

Slam                                                                         17

Bygg och rivning                                                       7

Slakt                                                                           5

Övrigt                                                                         1

Täckmassor                                                               15

Handel, sediment, latrin                                             5

Ålder                                                                       11-26 år

Storlek                                                                     18ha x 12m

Eftersom tillåtna fyllnadsnivåer till ca +316 m har uppnåtts, har kommunen under vintern

1999 utvidgat deponeringsområdet med ytterligare 2 ha som säkerställer deponering t o m

2000. En skogsklädd kulle med nivån +310 m, ca 80 m söder om lakvattendammen,
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schaktades därmed bort. Massorna kommer att användas som täckmaterial och eventuellt som

fyllnadsmaterial vid anläggandet av det nya deponeringsområdet norr om det befintliga.

Området har under 1999 tagit emot 5000 ton hushållsavfall och ca 4500 ton industriavfall för

deponering.

Metangas bildas i avfallsupplag under nedbrytning av organiskt material. Faktorer som styr

bildning av metangas är bl a upplagets storlek, ålder, avfallstyper och topografi [21].

Kommunen har under hösten -98 utrett möjligheten att konvertera gas till annan energi som

avses bli nyttjad i framtida deponeringsteknik eller reningsverket. På grund av upplagets form

och de delvis tunna skikten med avfall, bedömde kommunen att gasutvinning ej är

ekonomiskt försvarbart.

Avfallet komprimeras med ca 25- 30% i en, för ändamålet, specialkonstruerad kompakterande

maskin.

Nuvarande deponiområde avses förberedas för sluttäckning och efterbehandling.

Efterbehandling föreslås bli genomfört med ett 0,3 m tjockt lager morän, samt 0,3 m lager

med matjord. Detta besås med gräs för att få ytliga rötter.

Vid infarten till Kavahedens avfallsdeponi, i områdets västra del, ligger vågcentralen.

Personal vid vågcentralen har till uppgift att visuellt kontrollera inkommande avfall samt styra

avfallsflödet. Personalen ska också vara behjälplig med hänvisning och fysisk hantering.

WMI Sellbergs är anlitad som entreprenör vad avser transporter av avfall samt

avfallsbehandling på Kavahedens deponi. RECAB är anlitad som entreprenör sedan 1995 vad

avser slamtransporter samt insamling och hantering av miljöskadligt avfall från företag och

industri.  Miljöskadligt avfall transporteras därefter via miljöteknik till SAKAB för slutlig

behandling.

Slammängden från reningsverket uppgick under år 1981 till ca 3 250 m3. Torrsubstansen

varierade mellan 20 - 25 %. Med en slamlagerhöjd av ca 2,5 m krävdes en upplagsyta av

2 800 m2. Denna var utförd med en asfaltsbeläggning och utformad med uppsamlingsränna

för slamvatten. Slamvattnet (rejektvatten) avleddes i rörledning och vidare till Bergbäcken.

Slammet lagrades i två år för att uppnå tillräcklig biologisk nedbrytning. Kommunen

tillverkar fortfarande industrimatjord av reningsverkslam men numera ingår även torvrejekt
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samt anrikningssand av leptitkvalitét. På försök har slutprodukten fungerat som täckmaterial

på LKAB:s samt Aitik:s gråbergstippar och slamupplag men även i kommunens egna parker

samt golfbanan i Malmberget.  Hantering och tillverkning har under alla år pågått i upplagets

norra del. Slammängden har ej förändrats nämnvärt fram till 1999.

Lakvattendamm

I samband med ansökan om utökning av deponeringsområdet 1984 genomförde kommunen

med hjälp av bl a Luleå tekniska universitet, avd för VA-teknik, en undersökning vars syfte

var att förbättra lakvattenhanteringen. Lakvatten behandlades tidigare i separata verk med

konventionella reningsprocesser, men reningsgraden varierade mycket samt höga

driftskostnader förelåg. I ett försök att förbättra rening av lakvatten valde kommunen att nyttja

en befintlig tjärn som utjämningsmagasin öster om deponeringsområdet. Efter

bottenavjämning kunde magasinet inrymma 10 000 m3. Under 1998 var flödet genom

befintlig lakvattenbehandling ca 25 000 m3 /år. I genomsnitt är flödet mellan 7 000- 15 000

m3/år genom dammen. Lakvatten leds genom rör och diken till dammen där det behandlas

genom långtidsluftning. Luftningen utföres med pump och ejektor i magasinets östra del. Ur

behandlingssynpunkt anser kommunen att luftningstiden ej bör understiga två veckor för att

de mikroorganismer som bryter ned syreförbrukande material ska hinna anpassa sig.

Magasinet utfördes med en strömavskiljande vall. Kommunen anser att cirkulationen av

lakvattnet därmed ökar, vilket resulterar i bättre luftning och utfällning av föroreningar. Delar

av föroreningsinnehållet i lakvattnet sedimenterar sålunda i botten av magasinet. Botten samt

sidorna på magasinet består av sandig siltig morän. För att erhålla bättre släntstabilitet är

sidorna förstärkta med ett 40 cm tjockt lager av sprängsten. Utloppet ur dammen har

arrangerats som Thomson-skibord i särskild utloppsbrunn, belägen i magasinets östra kant.

Därefter leds det behandlade lakvattnet i ett stenfyllt dike, varefter det fördelas via ett

stenmagasin i myren. Mitt i myren rinner Bergbäcken som också fungerar som recipient för

avloppsverkets utsläpp.

Ett kontrollprogram med tre provtagningspunkter upprättades för att kontrollera utgående

lakvatten. Provtagning sker direkt vid utloppsbrunn men eftersom Bergbäcken är recipient

även för avloppsvattnet tas prov omedelbart uppströms lakvattenutsläppet samt nedströms

detsamma, se bilaga A.2. Provpunkter och provtagning sker i enlighet med Länsstyrelsens

tillstånd 1984-04-12 samt Miljönämndens beslut Mn 1998-06-24 §40. Provtagning samt
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analys utförs mellan juni och oktober av ackrediterad provtagare samt laboratorium.

Parametrar som undersöks enligt kontrollprogrammet är följande; temperatur, pH, färg,

alkalinitet, syre, COD-Cr, BOD 7, konduktivitet, NH+
4, N-tot, coliforma bakterier,

termotoleranta coliforma bakterier, Hg, Cd, Pb samt Zn, se bilaga D.

E.2.3 Markens framtida användning

Eftersom deponin förmodligen kommer att nyttjas t o m år 2000 har ett nytt område

projekterats för avfallsdeponering, ca 250 m norr om det befintliga, se bilaga A.3.

Området för planerat avfallsupplag domineras av förhållandevis tät och växtlig tallskog i

åldrarna 60 - 80 år. Skogsmarken utgör totalt 82,5 hektar och myrimpediment utgör 42,3

hektar. Av slutavverkningsbar skog utgörs 2 hektar av skog som av naturvårdsskäl bör stå

kvar.

Vit- och starr mossa samt torv utgör vegetationstäcket vars tjocklek varierar mellan 5-190 cm

i undersökta provgropar. Inom specifikt undersökta delar centralt i området utgörs ytskiktet av

0,1 - 1 m mäktig skogstorv som vid nivån 0,3 - 1 m har inslag av morän.

Jordmånen i området domineras av sandig siltig morän. Enligt undersökningar är

permeabiliteten hos den sandiga siltiga moränen i genomsnitt 8109,51,5 −×−  m/s. Siktanalyser

har dock påvisat permeabla jordar inom vissa områden vilket gör det nödvändigt med tätning

av botten. Tätning kan ske med bentonitmatta, PE-duk eller befintligt material som

stabiliseras. Via undersökningar har det framkommit att det troligen finns ett mindre

genomsläppligt ler- och moränskikt under marknivån vid 10-20 m djup. Inom planerat område

för avfallshantering är djupen till berggrund förmodligen större än vid nuvarande

avfallshanteringsområde.

Grundvattenytan har i planerat deponiområde uppmätts varje månad under perioden maj-

oktober 1999 i 17 stycken grundvattenrör. Tillgängliga resultat indikerar att grundvattenytan

varierar från ca 1-5 m djup under markytan. Grundvatten kommer enligt undersökningar att

från deponiområdets södra del rinna mot sydväst under hela året. Snösmältning orsakar en
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grundvatten avrinning från norra delen mot ett centralt magasin. Under sensommar och höst

dräneras magasinet ut via moränens kapillärskikt i vertikal riktning både mot syd- och

nordost.

Allt avfall som transporteras till upplaget genomgår sortering och klassificering. Därefter

deponeras avfallet i klass 1, 2 eller 3 deponi. Etapperna delas in i celler, vars storlek anpassas

till deponeringsbehovet under 1-2 år. Cellerna möjliggör ett framtida omhändertagande av

avfallet för slutlig behandling. Klass 1 avfall (aska) innebär att riskerna för skador på hälsa

och miljö är höga. Klass 1 deponin kommer därför att förses med en kvalificerad

bottentätning och täckning med tätare massor samt uppsamlingssystem för lakvatten. Klass 2

avfall innebär att riskerna för skador på hälsa och miljö är medelhöga. Avfallet avser torrt

brännbart hushållsavfall samt utsorterat företags- och industriavfall. Även klass 2 deponin

kommer att förses med bottentätning och täckning med tätare massor samt

uppsamlingssystem för lakvatten. Organiskt avfall deponeras längst t o m 2005 enligt gällande

normer. Klass 3 avfall innebär att riskerna för skador på hälsa och miljö är låga. Avfallet

avser utsorterat restavfall från företag- och industri. Utsorterat klass 3 avfall deponeras inom

separat område utan bottentätning. Täckning sker med jord- och moränmassor i erforderlig

utsträckning. Lakvatten infiltreras direkt i markbädden. Totalt beräknas en årlig deponering

ske med ca 10 000 ton avfall. Max nivåer för deponering är fastställda till +315 m.

Hantering av lakvatten kommer att ske i en separat bassäng för oxidering, fällning och

fastläggning av metalljoner. Bassängen avses bli tätad med PE-duk eller dylikt. Behandlat

lakvatten leds därefter enligt nuvarande system via Thompson-skibord till recipientmyr för

adsorbering av icke fastlagda metaller, organiska respektive icke organiska kemiska

substanser.

Kontrollprogram enligt nuvarande system kommer att nyttjas även i fortsättningen, likaså

befintliga provtagningspunkter. Mätning enligt kontrollprogrammet avses ske i ytterligare två

punkter invid klass 1 och klass 2 deponin.
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 E.3 Geologi

I samband med utökningen av avfallsupplaget, genomförde NAB konsult en geoteknisk samt

geohydrologisk grundundersökning på uppdrag av Gällivare kommun år 1982.

Undersökningen utfördes efter den planerade sträckningen för anslutande väg och i området

där avfallshanteringen skulle utföras.

Fältarbetet, vars syfte var att bestämma jordarts- och tjälfarlighetsgrupp, omfattade

upptagning av störda jordprover i provgropar grävda med grävmaskin till ca 3.8 m djup.

Deponin från 1984 täcker numera området som till stora delar består av torv med en

mäktighet av ca 0,05-0,2 m med undantag för ett ca 100 m brett myrområde i deponins södra

del. Inom detta område ökar torvens mäktighet till ca 2,0 m.

Jorden under ytskiktet består av sandig siltig morän ungefär fram till myrområdet. På andra

sidan myren består jorden under ytskiktet av grusig sandig morän som mot djupet övergår till

sandig morän. Mäktigheten hos den grusiga sandiga moränen varierar från ca 0,6 m vid

deponins norra del till ca 3,0 m vid deponins södra del.

I områdets centrala och sydöstra del finns ett utpräglat myr- eller mossparti med ett torvdjup

på ca 0,8-1,6 m. I den nordöstra och södra delen består däremot jorden i ytskiktet av 0.05-0.1

m mäktig skogstorv.

Sammanfattningsvis består jorden under torven i området för avfallshantering av grusigt,

sandigt, moränt material med relativt hög permeabilitet. I den västra delen av området består

jorden under torven däremot av siltig sandig morän.

Avfallsdeponin ligger i västra delen av ett Lina-Arjeplog-Paljagranitområde som är den

dominerande bergarten i kommunen. Deponin angränsar mot ett mindre område med

förgnejsade sura vulkaniter.

Förekomst och utbredning av sprickzoner i berggrunden är ej känt eftersom detta aldrig har

undersökts.
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E.4 Geohydrologi

Att geohydrologiska förhållanden överhuvud taget är av betydelse för ett avfallsupplag beror

givetvis på det förorenade lakvattnet som bildas i upplagsmassorna. Mängden, kvaliteten och

utströmningen ur upplaget beror på upplagstekniken. Den vidare spridningen och processerna

i marken beror på de geohydrologiska förutsättningarna [10].

Jordlagren och berggrunden består av olika material och enheter med varierande

vattengenomsläpplighet. Genomsläppligheten mätt som K-värde (permeabilitet) kan variera

med ca 10 tiopotenser från de mest genomsläppliga grusavlagringarna till de tätaste lerorna

och skiffrarna [14].

Området utgörs i huvudsak av ett naturligt höjdparti (inströmningsområde), d v s vatten

perkolerar ner i marken och rinner sedan vidare till lägre punkter i terrängen, som sluttar ned

mot myren. I området fanns två tjärnar, som vid anläggandet av deponiområdet 1984, tömdes

och urschaktades. Den östra tjärnen byggdes om till lakvattendamm.

Eftersom det råder högt flöde i förhållande till nederbörd genom lakvattendammen,

misstänker kommunen förekomst av grundvatten i området. Huruvida vattnet tillförs

lakvattendammen via ytavrinning och/eller perkolation genom markbädden är ej känt.

Eventuellt tillförs lakvattendammen grundvatten via den västra urschaktade tjärnen.

Under den geohydrologiska grundundersökningen 1982 uppmättes fria vattenytor i mark till

djupet av ca 1.0 m under markytan i södra delen, samt till ca 2.0 m i centrala delen av den då

nyprojekterade tippen. Om deponibotten befinner sig över högsta grundvattennivån, kan en

fördröjning ske av flöde såväl som föroreningsspridning i den omättade zonen genom

adsorption av föroreningar från deponin [10].

Det aktuella myrområdet uppvisade vid provtagning i februari -99 en ytlig grundvattennivå i

samtliga provhål, med undantag för provhål 2, 3 och 6 som samtliga har en grundvattennivå

ca 20 cm ner i torven, se bilaga B. Detta kan eventuellt förklaras av det höjdparti som finns

vid dessa provpunkter.
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Ytvatten förekommer i övrigt som temporära ytvattensamlingar orsakade av snösmältning och

övrig nederbörd.

E.5 Vegetation

Området för deponering omges av både barr- och lövskog samt våtmark. Norr om området

utgörs markvegetationen av tallskog av mer torrt slag med lavar och mossor i bottenskiktet.

Fältskiktet utgörs av ljung, kråkbär och lingon. Angränsande barrskog av fuktig ristyp består

av både gran och tall med inslag av lövträd. Bottenskiktet domineras av mossor såsom vägg-,

hus- och kvastmossor men även sump-, vit- och björkmossor. Blåbär, lingon och kråkbär samt

slybjörk och starrarter bildar ett fältskikt överst. Lövskogen utbreder sig öster om området i

mer fuktiga marker. Björk är det dominerande trädslaget på den fuktiga och tuviga marken.

Nedfallna löv täcker stora delar av det gräsbeklädda markskiktet, vilket medför glest fältskikt.

Söder om området återkommer mer torr mark på grund av den höjdrygg som råder. Barrskog

dominerar av torrt slag beskrivet enligt ovan.

Våtmarken som förekommer norr om området är av ristuvemyr med högvuxet ris. Myrmarken

som är tuvig och torr domineras av vitmossor, hjortron, kråkbär samt högvuxna ris såsom

dvärgbjörk, odon och skvattram. Den provtagna våtmarken öster om deponin utgörs av blöt,

gungande matta av vit- och starrmossa. Det täta fältskiktet består av vattenklöver, kråkklöver,

sjöfräken och ängsull men även kallgräs, dystarr, strängstarr och flaskstarr förekommer.

Fläckvis förekommer det mycket blöt och svårframkomliga områden som utgörs av mer glest

fältskikt av arter såsom dystarr och stor-sileshår.

E.6 Föroreningshypoteser

Årligen produceras ca 66 miljoner ton avfall i Sverige varav 58 miljoner ton inom industrin.

Detta inkluderar hushållsavfall, industriavfall, bygg- och rivningasavfall, miljöfarligt avfall,

jord- och skogsbrukets avfall samt gruvavfall. Omkring 75% av allt avfall som genereras

deponeras [21].
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Med anledning av ovanstående information skall i detta avsnitt de mer miljöskadliga avfallen

från industrin behandlas, d v s avfall som på Kavahedens avfallsanläggning behandlas samt

deponeras.

Aska från förbränning av avfall

Förbränningen ger, förutom slagg, upphov till filteraska som ofta innehåller höga halter av

tungmetaller. Den statliga s k ENA-utredningen (Energi ur avfall 1986), visade att askorna

utlakar stora mängder av främst bly. Askan är finkornigt och är därför i torrt tillstånd mycket

damningsbenägna. Förutom höga halter av tungmetaller är utlakningen av klorider betydande

[9].

Avfall från organiskt innehåll

När avfallet har organiskt innehåll bör hänsyn tas till dels det totala organiska innehållet och

dels till dess nedbrytbarhet, samt innehåll av miljöstörande organiska föreningar och deras

spridningsbenägenhet [10].

Organiska föreningar är inte bestående, även om stabila konfigurationer finns. Fördelningen

mellan ett ämnes benägenhet att spridas som gas eller som löst i vatten beror av flera faktorer.

Polära ämnen har vanligen låg flyktighet jämfört med opolära ämnen, jämför t ex vatten

(polärt) med metan (opolärt) som har ungefär samma molekylvikt. Låg löslighet och hög

flyktighet innebär att ämnet strävar efter att avgå som gas. Om motsatt förhållande gäller,

innebär det att ämnet huvudsakligen sprider sig via lakvattnet [10].

Oljehaltigt avfall

Industriavfall som innehåller olja kan vara allt från diverse uppsopat oljespill till oljehaltiga

slipband och metallrester. Oljan är uppbyggd av ett stort antal kolväten och variationen i

oljans sammansättning är därför mycket stor. De indelas i alkaner, cykloalkaner, aromater,

alkener och alkyner. De giftigaste komponenterna är alkylerade bensener, inklusive bensen,

eftersom dessa är mindre svårlösliga och flyktiga.

En annan indelning är polära och opolära kolväten. De polära kolvätena har bindningar med

kväve-, svavel- eller syreatom (NSO-bindning) som ger molekylen dipolelement.

Olja är generellt svårlösligt i vatten men alkylerade bensener och polära kolväten (med NSO-

bindning) är mindre svårlösliga.
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Aromater är mycket flyktiga medan de tyngre alkanerna och cyklohexanerna är svårflyktiga.

I oxiderande miljö bryts olja ned av bakterier men även kemisk nedbrytning förekommer

(autooxidation). Oljan har i jord, beroende på miljö och sammansättning, en livslängd på

1-100 år [22].

Bygg- och rivningsavfall

Allmänt betraktas t ex sten, betong, schaktmassor etc som tämligen harmlöst avfall. Andra

avfall innehåller mycket toxiska ämnen såsom t ex kadmium, bly, kvicksilver, PCB samt

asbest [10].

- Bly är vanligt förekommande i äldre elledningar (blymantlade) och som 

tätningsmedel i rörskarvar.

  - Kadmium finns i gamla produkter, bl a i plastmaterial.

- Kvicksilver finns i strömbrytare, lysrör, elektriska vippor etc.

- Koppar, krom samt arsenik (CCA) kan återfinnas i impregnerat virke.

- PCB finns i kondensatorer och fogmassor.

- Asbest kan förekomma i gamla produkter, bl a i plattor, rör, skivor samt 

kakelfix.

E.7 Känsliga områden i omgivningen

Den primära transportprocessen för de flesta förorenande ämnen i mark och deponier är

transport med strömmande vatten. Mot bakgrund av diskussionen i kapitel 5, bör hänsyn tas

till flera aspekter som kan orsaka påverkan av områden i omgivningen på grund av

föroreningsspridning.

Bergbäcken som rinner genom det undersökta myrområdet riskerar att förorenas av ämnen

som ej har ackumulerat i myren. Vuoskojoki rinner söder om deponin och riskerar därmed att

förorenas av orenat lakvatten. Vidare mynnar båda vattensystemen i Linaälven, som bland

annat är uppskattat ur fiskesynpunkt. Om föroreningar från behandlat resp obehandlat

lakvatten transporteras genom markbädden och eventuellt under torvbädden, föreligger risk

att myrområdet öster om Bergbäcken förorenas.
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Närliggande markområden, i synnerhet söder och öster om deponin p g a topografin, som ej

nyttjas för deponering kan eventuellt påverkas av föroreningar från upplaget.

Eftersom det råder begränsade kunskaper om vissa föroreningars påverkan på människor, djur

och natur, är det svårt att generellt fastställa vad som är miljömässigt acceptabelt. Dessutom

är känsligheten hos flora och fauna olika på olika ställen [10]. Oavsett detta måste kriterier

ställas upp för hur mycket deponin får påverka omgivningen. I dagsläget utgörs kriterier i

form av gränsvärden för olika ämnen fastställda av Naturvårdsverket. Vilt såsom älgar, renar,

rådjur, rävar e t c samt fåglar rör sig i området och äter av både organiskt avfall samt

växtligheten. Om och i sådana fall hur denna grupp påverkas, är ej säkerställt.
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BILAGA F - TORV

LITTERATURSTUDIE

F.1 Allmänt om torv

Sverige är ett av världens mest torvrika länder. Den areal som täcks av torvmarker uppgår till

ca 64 000 km2, vilket motsvarar ca 15% av landarealen. Mäktigheten på torvlagren är

vanligtvis 1,5 - 2 m men de kan även nå 10 m.

Den mest betydande användningen av torvmarker genom historien har varit inom skogsbruk

och jordbruk. Dikning av torvmarker för jordbruksändamål är känt sedan länge. Dikningarna

genomfördes dels för att öka tillväxten av hö till kreatur och dels för att öka

skogsproduktionen. Dikningarna genomfördes även för att förhindra försumpning av

omkringliggande skogsmark. Andra betydande användningsområdena för torv har varit och är

som bränsle, odlingssubstrat och som strötorv. För närvarande uppgår bränsleproduktionen

årligen till ca 2,5 Twh. Den utnyttjade torvmarksytan är ca 6 500 ha [26].

Torv har många andra intressanta användningsområden, bl a kan ur torv fenoler och oljor

framställas, liksom vätgas och metan. En mer omfattande användning har torv fått som

oljeadsorbent.

Allmänt om torv och torvbildning

Torvmarker har bildats kontinuerligt alltsedan senaste istidens slut för ca 10 000 år sedan.

Torv och torvmarker bildas då den naturliga nedbrytningen av död biomassa hämmas eller

uteblir, t ex genom olika slag av vattendränkning. Det höga vattenståndet i kombination med

dålig vattenomsättning begränsar tillgången av syre så att nedbrytning förhindras och en

ackumulering av förmultnade växtrester uppstår, som alltså kallas torv.

Vanligast förekommande torvmarksbildning sker genom försumpning. Torvmarksbildning

kan även ske genom igenväxning av grunda sjöar, som sedan följts av försumpning av den
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omgivande fastmarken. Igenväxning av sjöar är en naturlig process som kan påskyndas av

människan via övergödning.

Myrarnas höjdtillväxt sker vid ytan där också nedbrytningen påbörjas, växter dör och ersätts

av nya. Nettotillväxten i svenska myrar uppskattas i genomsnitt till 0,5 mm/år [27].

Definitioner och begrepp

Torv är en organisk jordart uppbyggd av växter eller växtdelar som förmultnat under mycket

fuktiga förhållanden. Beroende på vilka vattenkrävande växtsamhällen som gett upphov till

torven finns ett spektrum av torvtyper t ex vitmossetorv, skogsmossetorv, starrtorv, kärrtorv,

sjötorv etc. Sjötorv överlagrar vanligen gyttja eller dy. Starrtorv ingår till huvudgruppen

kärrtorv som har en hög förmultningsgrad. Mosstorven domineras av vitmossetorv

(Sphagnum) som tillsammans med starrtorv (Carex) utgör de vanligaste torvslagen i norra

Sverige [16].

På basis av förmultningsgraden, som beskrivs enligt von Posts tiogradiga skala (H1-H10),

skiljer man mellan lågförmultnade torvslag (fullt bevarade växtrester) och höghumifierade

(inga identifierbara växtrester), tabell F.1 [15].

På grund av de torvbildande växternas varierande anpassning i skilda miljöer, kan man skilja

mellan tre huvudtyper, se figur F.1. Var och en av dessa har sin speciella uppbyggnad

beroende på hur vattenförsörjningen sker [12].

Ombrogena torvmarker får sin vattenförsörjning och näring i huvudsak från den nederbörd

som faller direkt på torvytan. Torv bildar en från omgivningen isolerad hydrografisk enhet.

Soligena torvmarker är beroende av vattentillrinningen från omgivande fastmark och

översilningsvatten.

Topogena torvmarker uppkommer genom igenväxning av sjöar, vikar (igenväxningsmyrar)

eller kring källor där grundvattenytan går i dagen.
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Topogen

Soligen

Ombrogen

Figur F.1   Schematisk klassning av olika myrtyper. De flesta myrar utgör en

kombination av dessa huvudtyper /modifierad efter SNV 1981/.

För att en markyta ska klassificeras som torvmark i geologisk mening krävs ett torvtäcke om

minst 30 till 50 cm mäktighet. Vidare krävs att själva jordarten ska innehålla högst 80%

oorganiska material för att den kan benämnas torv. De torvbildande våtmarkerna kallas med

ett gemensamt namn myrar [26].

Torv betraktas generellt som en sur jordart med ett pH runt 4 speciellt vid ytan. Nedåt ökar

pH till ca 5. Om marken är kalkrik kan pH vara neutralt [15].

F.2 Torvens kemiska sammansättning

Torv innehåller förutom den organiska substansen även mineralpartiklar och kemiska

utfällningar.

Beståndsdelarna i torv är ca 50% kol, 30% syre, 6% väte och 2-3% kväve. Variationen av

dessa huvudämnen är liten i svenska myrar. Typvärde för aska är 4,3% av TS. Torv består av

ca 22% CaO, 3% MgO, 2% P2O5 och 0,3% Na2O [27].
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I mosstorv kan följande huvudbeståndsdelar beskrivas, 40% vatten, 40% fibrer, 19%

humussyror, 1% aska [6]. I figur F.2 nedan anges en generell bild av råtorvens kemiska

sammansättning.

Torv Torrsubstans Organisk Organisk Aminosyror
substans substans

? Amino
0 Urons. socker

Aminos . + laddn
Vatten Org N + S

H Klason-
lignin - laddn

C oladdad
Kolhyd

Ej
TS Aska Bitumen polära

Aska Metaller Kolhydrater

Tungmet
Anjoner

 +
kisel Fe, AL Hexos

Na, K Pentos
Metall Mg, CA

P Deoxy

Figur F.2 Kemisk sammansättning i råtorv generellt. Storleken av staplarna ger en grov

uppskattning av den relativa kemiska sammansättningen hos torv i allmänhet.

/Bergner 1990/. I fraktionen ”Klasonligniner” ingår humusämnena. Org =

organiskt material, Urons = uronsyror, , Aminos = aminosyror, Kolhyd =

kolhydrater, + laddn = positiv nettoladdning, - laddn = negativ nettoladdning,

0laddn = ingen nettoladdning /Bergman 1991/.

Förekomsten av huvud- och spårelement beror av bildningssätt, underlagets beskaffenhet,

grundvattenflöden, nederbörd men även inflytande av luftburna partiklar till viss mån.

Särskilt i myrarnas botten och kantpartier förekommer påverkan från lokala geologiska

förutsättningar.
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Lokalt och regionalt är skillnaderna på och mellan olika mossor små. Påverkan från

atlantvindar och nederbörd har främst i Sydsveriges mossor resulterat i små förhöjningar av

natrium, magnesium och klorider. Vidare kan en viss anrikning (2-3 ggr) av flera ämnen ske i

mossornas ytskikt. Förhöjda halter i ytskiktet kan ej enbart förklaras av mänsklig aktivitet. I

kärr och blandmyrar bestäms torvens kemiska sammansättning till övervägande del av lokala

geologiska förutsättningar och grundvattnets kemi. Detta syns tydligt i områden med

kalkhaltiga mineraljordar. Torvmarker under högsta kustlinjen har ofta förhöjda halter av

svavel, klorid samt uran. Halter av uran beror av den bergart som finns i myrens närhet, t ex

granit. Förhöjda halter av i synnerhet uran kan förklaras av att ämnet transporteras lätt långa

sträckor med grundvattnet och faller sedan ut och anrikas i myrarna [3].

Ett sätt att identifiera torvens kemiska sammansättning är att indela den i följande

huvudkategorier [12]:

Bitumen

Vattenlösliga ämnen

Lätt hydrolyserbara föreningar

Hemicellullosa

Cellulosa

Ligniner

Humusämnen

Med bitumen avses vaxer och hartser, vilka utvinns ur torven med organiska lösningsmedel.

Den vattenlösliga delen innehåller dels pektiner men också andra vattenlösliga ämnen t ex

garvämnen. Hemicellulosa och sk reducerande ämnen ingår i de lätt hydrolyserbara

föreningarna. Cellulosa och lignin härstammar från de ursprungliga växternas uppbyggnad.

I lignin ingår polära funktionsgrupper såsom alkoholer, aldehyder, ketoner, syror,

fenolhydroxider och estrar vilka kan bilda nya kemiska föreningar [12].

Till gruppen humusämnen ingår fulvosyror samt humussyror. Humussyrorna är polyfenoler

med mycket stor molekylvikt och utgör omvandlingsrester från växter, djur och

mikroorganismer. Humusämnen är den ämnesgrupp som mest påverkar torvens egenskaper på

grund av dess polymera och kolloidala karaktär i en väl humifierad torv [26].
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Sammansättning och humifieringsgrad varierar med torvslag beroende på hur

motståndskraftiga torvbildande växter är mot nedbrytning. Lignin t ex har visat sig vara

hållbart mot nedbrytning medan cellulosa, hemicellulosa och proteiner t ex bryts ned ganska

lätt, se tabell F.2 [26].

Tabell F.2 Förändring av den organiska sammansättningen för vitmossetorv vid olika 
humifieringsgrad.

Låghumifierad vitmossetorv (H3) Höghumifierad vitmossetorv (H9)

Bitumen 6 11

Pektiner 8 6

Hemicellulosa 37 15

Cellulosa 15 4

Lignin 17 22

Humusämnen 15 40

F.3 Torvens upptagningsförmåga av metalljoner

Torvens stora reaktiva (specifika), negativt laddade yta, är av stor betydelse vid adsorption av

de positivt laddade metalljonerna. Eftersom torven och metalljonerna har olika ytladdning

attraheras de av varandra.

Torv har förmågan att adsorbera många grundämnen och inte bara metaller. I figur F.3 visas

vilka grundämnen som torv adsorberar i jonform. De grundämnen som enligt figur F.3 inte

adsorberar till torv kan göra det som kemisk förening eller komplex, t ex kväve (N) som kan

adsorbera i form av ammonium (NH4
+).
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H He

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si P S Cl Ar

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Cs Ba La Hf Ta W Re Os Pt Au Hg Ti Pb Bi Po At Rn

Fr Ra Ac

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lw

                           Grundämnen som binder                       Grundämnen som ej binder
                           till torv i jonform                                   till torv

Figur F.3 Sammanställning av grundämnen som i jonform binder till torv samt ej binder
till torv. Modifierad efter /Bergman 1991/.

Torvens förmåga att adsorbera tungmetaller beror på att torv kan binda katjoner till

funktionella grupper som t ex karboxylsyror, fenolhydroxyler, =NH och -SH grupper.

Torvens förmåga att uppta metalljoner i lösning påverkas genom en kombination av

adsorption, jonutbyte samt komplexbildning [1].

Adsorption

Torvens negativt laddade ytor binder joner med motsatt laddning vilket har stor betydelse för

fastläggning av metalljoner. Ytladdningen hos torv uppkommer då karboxylgrupper avger

väteprotoner enligt )()()( aqss HCOOHRCOOHR +− +−⇔− där R är en del av

torvstrukturen. Avgivandet är en pH-styrd jämviktsreaktion, vilket innebär ju högre pH desto

fler negativa laddningar på torven. Optimal adsorption av metalljoner sker inom pH-

intervallet 3,5 – 6,5 [20].
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Eventuella förekomster av järn- och manganoxider/hydroxider (t ex magnetit, hematit) samt

kalk ökar också graden av fastläggning i torven då även dessa har stor specifik yta och

dessutom laddade ytor. Till mangannoduler adsorberas främst katjoner och till järnnoduler

främst anjoner. Både Mn- och Fe-oxidhydroxider (-OOH) är redoxkänsliga vilket kan

innebära att de adsorberade jonerna kan släppa vid låg redoxnivå och återgå i lösning [22].

Adsorption på fasta ytor kan vara reversibel och därmed kan adsorberade joner släppa och

återgå till lösning. Dessutom kan en mättnadseffekt uppstå och adsorptionen fortgår då ej.

Adsorption är koncentrationsberoende och därför mest effektiv vid låga föroreningshalter,

enligt K Håkansson (1996).

Olika metalljoner har olika benägenhet att adsorberas, bland annat beroende på storlek och

laddning hos jonen [11].

Jonutbyte

Genom jonbyte kan de adsorberade jonerna bytas ut mot andra joner i lösning. De joner som

substitueras av metalljoner på torvens yta är främst Ca2+, Mg2+, Fe2+, Al3+, K+ samt NH+
4 och

främst H+-joner. När jonbyte sker med protoner sänks pH i lösningen vilket kan påverka

fastläggningsprocesserna. Metalljoner är i regel mindre benägna att fastläggas vid lägre pH

[2].

Jonbyte är en jämviktsreaktion och är koncentrationsberoende. Är koncentrationer av

metalljoner hög i lakvatten kommer mer joner att adsorberas av torvmaterialet jämfört med

om koncentrationen var lägre. En låg koncentration av metalljoner i lakvatten kan medföra att

reaktionen går i motsatt riktning [20].

Mängden utbytbara katjoner i torv mäts ofta och benämns katjonutbyteskapacitet (CEC). CEC

är dock inte en exakt storhet utan varierar med pH och beror på vilka de utbytbara jonerna är.

Enligt undersökningar upptas metalljoner i följande ordning, Pb > Cu > Ni > Zn > Cd > Co

med en klart starkare selektivitet för bly och koppar än för övriga metaller [30]. Denna

ordning kan dock se annorlunda ut med inverkan av starka komplexbildare, t ex Cl-, som har

en negativ inverkan på adsorption av vissa metalljoner. Det har även visat sig enligt

undersökningar att vid närvaro av Cu2+ och Pb2+ påverkas upptagningskapaciteten av Cd2+

och Zn2+ negativt [1].
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Komplexbildning

Komplexbildning innebär att en metallisk katjon reagerar med en organisk eller oorganisk

komplexbildare (ligand). De flesta vanliga anjoner kan bilda komplex med metalljoner, t ex

OH-, Cl-, HCO3, SO2-
4, CN- etc. Komplexbildning är av stor betydelse för många metaller

eftersom den påverkar ett ämnes löslighet. Många komplex är dessutom oladdade eller har

negativ laddning vilket ger minskad benägenhet till adsorption och därmed en högre mobilitet.

Vid höga till neutrala pH hydrolyseras metalljoner och lösta metallhydroxidkomplex bildas.

Hydrolysen resulterar i fällning av metallhydroxider. Vid mycket höga pH kan anjoniska

hydroxidkomplex leda till ökad löslighet [23].

En rad ämnen som förekommer i deponier och sålunda i lakvatten kan bilda komplex med

metalljoner, t ex klorid, sulfater och organiska ämnen. Detta leder till minskad adsorption och

ökad rörlighet av metalljoner.

I torv är det främst fulvosyror som kan bilda komplex med metalljoner. De funktionella

grupper som agerar ligander är karboxyl-(R-COOH) och hydroxylgrupper (R-OH) [5].
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Tabell F.1  Lennart von Posts 10 gradiga humifieringsskala

H1 Fullständigt ohumifierad och dyfri torv. Vid kramning i handen avgår endast
färglöst klart vatten.

H2 Så gott som fullständigt ohumifierad och dyfri torv, som vid kramning avger
nästan klart men gulbrunt vatten.

H3 Föga humifierad torv eller mycket svagt dyhaltig torv, som vid kramning avger
tydligt grumligt vatten, men där ingen torvsubstans passerar mellan fingrarna.
Kramningsåterstoden något grötig.

H4 Dåligt humifierad torv eller något dyhaltig torv, som vid kramning avger starkt
grumligt vatten. Kramningsåterstoden något grötig.

H5 Någorlunda humifierad eller tämligen dyhaltig torv. Växtstrukturen fullt tydlig,
men något beslöjad. Vid kramning passerar någon torvsubstans mellan fingrarna
men dessutom starkt grumligt vatten. Kramningsåterstoden är starkt grötig.

H6 Någorlunda humifierad eller tämligen dyhaltig torv med otydlig växtstruktur.
Vid kramning i handen passerar högst 1/3 av torvsubstansen mellan fingrarna.
Återstoden är starkt grötig men visar tydligare växtstruktur än den kramade
torven.

H7 Ganska väl humifierad torv eller betydligt dyhaltig torv, i vilken ännu rätt
mycket av växtstrukturen kan skönjas. Vid kramning passerar omkring hälften
av torvsubstansen mellan fingrarna. Om vatten avskiljs, är detta vällingartat och
starkt mörkfärgat.

H8 Väl humifierad eller starkt dyhaltig torv med mycket otydlig synbar
växtstruktur. Vid kramning passerar 2/3 av torvsubstansen mellan fingrarna.
Möjligen avskiljs något, i så fall vällingartat vatten. Återstoden består
huvudsakligen av mera resistenta rottrådar och dylikt.

H9 Så gott som fullständigt humifierad eller nästan helt dyartad torv, i vilken nästan
ingen växtstruktur framträder. Nästan hela torvmassan passerar vid kramning
mellan fingrarna som en homogen gröt.

H10 Fullständigt humifierad eller helt dyartad torv, i vilken ingen växtstruktur
framträder. Vid kramning passerar hela torvmassan utan avskiljande av fritt
vatten mellan fingrarna.
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BILAGA G - FÖRORENINGSSPRIDNING

LITTERATURSTUDIE

G.1 Föroreningsspridning kring deponier

I följande avsnitt ges en kortfattad beskrivning av processer som påverkar föroreningars

uppträdande i mark. Syftet är att ge en översiktlig sammanställning av viktiga kemiska,

fysikaliska och biologiska processer som bör beaktas vid bedömningar av eventuell påverkan

från deponier eller förorenad mark.

G.1.1 Transportprocesser

Transport med vatten

Den primära transportprocessen för de flesta förorenande ämnen i deponier och mark är

transport med strömmande vatten. Därför är det viktigt att studera in- och

utströmningsområden för att få klarhet i olika spridningsvägar för vatten. Inströmningsområde

karakteriseras av högre punkter i terrängen, medan utströmningsområde ofta utgörs av lägre

punkter där vattenackumulering sker, t ex en sjö eller myr.

Eftersom det förorenade vattnet finner olika transportvägar med olika transporttid och

transporthastighet sker det en omblandning och spridning av främst lösta ämnen. Längs

transportvägen rör sig vattnet genom porer runt mineralkornen i marken, och därigenom sker

en blandning längs vägen men även mellan angränsande vägar. Denna blandningsprocess av

lösta ämnen i strömmande vatten brukar kallas dispersion. Processen orsakar i porösa medier

en utspädning och en reduktion av föroreningskoncentrationen men förlänger också dess

varaktighet.

Föroreningen sprider sig p g a dispersion över ett större område än vad som ges av det

hydrologiska förloppet, dessutom på kortare tid än vattnets genomsnittliga transporttid [10].
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Dessutom sker en slumpmässig spridning av lösta ämnen både i jon- och molekylform

beroende på molekylernas värmerörelser, vilket leder till en spridning från upplaget så länge

koncentrationen av föroreningar/energi i upplaget är högre än i omgivningarna. Processen,

som kallas diffusion, har vanligen största betydelsen vid utlakning av föroreningar ur

avfallsupplag och som därför i hög grad påverkar föroreningshalten i lakvattnet. Diffusionens

betydelse påverkas av koncentrationsskillnaden över en viss sträcka, typ av mineral, det

porösa materialets struktur samt vattenmättnadsgraden i den omättade zonen. Om graden av

vattenmättnad sjunker från 1 till 0,5 kan diffusionen minska med mer än 90%. Om vattnets

strömningshastighet är låg ökar diffusionens betydelse. Eftersom diffusion förekommer även i

mycket ogenomsläppliga (lågpermeabla) material, t ex leror, blir denna process dominerande

för utsläppet [20].

En annan process som styr transporten av lösta ämnen kallas advektion, vilket innebär att lösta

ämnen transporteras med grundvatten som befinner sig i rörelse. Koncentrationen av det lösta

ämnet samt vattenflödet styr omfattningen av transporten [20].

Grundvattnets rörelse och hastighet i en jord bestäms av bl a följande faktorer [15]:

• vätskans viskositet (beroende av temperatur och vätskans joninnehåll)

• jordens skiktning vilket innebär att permeabiliteten brukar vara större i horisontell led än

vertikal led

• kornstorlek och gradering (bestämmer hålrummens form och storlek)

• packningsgrad

• sammansättning, vilket innefattar inblandning av organiskt material

• hydraulisk gradient (permeabiliteten kan påverkas av denna)

Förångning

Förångning innebär transport av ett ämne från vätskefas till ångfas. Flyktiga organiska ämnen

men även kvicksilver kan förångas och transporteras bort i gasfas. Transporten i deponin och i

marken kan ske genom diffusion i luftfyllda porer, tryckvariation i atmosfären, luftflöden som

orsakas av vind samt på grund av värmeproduktion i avfall eller i mark . Deponier som

innehåller lätt nedbrytbart organsikt material, kan flöden av den gas som bildas därav, bidra

signifikant till uttransporten av föroreningar genom avgång i gasfas. Förångning av organiska

ämnen lösta i vatten kan kvantitativt uppskattas genom Henrys konstant ( KH = Cg / Cl , där g
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står för ämnets koncentration i gasfas och l lösligheten i vätskefas). Gasflödet ökar då

avståndet mellan markytan och föroreningskällan är litet, jorden är grovkornig samt vid hög

marktemperatur [20].

Densitet

Om föroreningens koncentration är relativt stor, kan det förorenade vattnet få en högre

densitet, vilket kan medföra att det sjunker genom det strömmande grundvattnet och därmed

tar en annan transportväg än icke förorenat grundvatten. Förloppet kan pågå tills föroreningen

påträffar ett lager med lägre genomsläpplighet eller tills föroreningen späds ut så att

skillnaden i densitet försvinner. Bland annat organiska vätskor (t ex klorerade lösningsmedel)

är ämnen som har högre densitet än vatten [11].

Kolloider

Kolloider består ofta av lermineral eller organiskt material som på grund av sin ringa storlek

svävar fritt i mark- eller grundvatten. Partiklarna kan även bildas vid fällning av metalloxider

eller hydroxider. Speciellt föroreningar som har låg löslighet i vattenfasen, har en stor

benägenhet att fastläggas på kolloider. [21].

Många tungmetaller adsorberas på fasta ytor eller fångas upp av lermineral genom jonbyte

[10].

 Biologiska processer

Deponier innehåller organiskt och oorganiskt material som efter mikrobiell nedbrytning

(svampar, bakterier) läcker ut med olika hastighet. De biologiska reaktionerna är antingen

aeroba eller anaeroba. Nedbrytning av organiska ämnen sker främst i den omättade zonen i

marken, där syretillgången är god. Det organiska materialet producerar vid nedbrytningen bl a

koldioxid, vatten och under syrefria förhållanden metan. På grund av nedbrytningen kan

mobiliteten av föroreningar öka eftersom det bildas både vattenlösliga, t ex organiska syror

och humusämnen, som mer lipofila ej vattenlösliga ämnen som kan ha andra kemiska

egenskaper [21].

Biologisk nedbrytning kan hämmas av andra föroreningar i deponier och mark, t ex

tungmetaller [8].
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Den biologiska aktiviteten är stor i det övre markskiktet och påverkas t ex av organismer som

förflyttar förorenat material från djupare delar av jorden till ytan. Föroreningar transporteras

även vid uppsugning av växternas rotsystem och kommer därmed in i det biologiska

kretsloppet [20].

Separat fas

Organiska vätskor med låg löslighet i vatten kan transporteras i separat fas. Eftersom

organiska vätskor med lägre densitet än vatten, sk flytare” (LNAPL), samlas på

grundvattenytan kommer dess fortsatta spridning att avgöras av grundvattenytans lutning.

Sålunda löper stora ytor risk att förorenas p g a den horisontella utbredningen, även vid

måttliga utsläpp. Organiska ämnen med högre densitet än vatten, s k ”sjunkare” (DNAPL),

sjunker däremot genom grundvattenytan till ett lager med låg permeabilitet. Den fortsatta

spridningen är i regel svår att förutsäga eftersom lutningen på lagret avgör dess riktning [15].

G.1.2 Processer som påverkar föroreningstransporten

Föroreningstransporten i deponin påverkas bl a av om deponin är placerad ovan (omättad

zon)- eller under grundvattenytan (mättad zon). Ovanför grundvattenytan beror mängden

vatten som infiltreras genom en deponi av dess utformning (yta, lutning, val av tätskikt,

dränering etc), avfallets hydrologiska egenskaper (hydraulisk konduktivitet, kapillaritet) samt

av de meteorologiska förhållandena i området (nederbörd och avdunstning).

Föroreningsspridning i omättad zon sker vertikalt, med vattenströmningen. Under

grundvattenytan styrs vattenströmningen i deponin av grundvattenytans lutning (gradient),

genomsläppligheten (hydrauliska konduktiviteten) i avfallet och i omgivande mark eller berg

samt närvaro av eventuella tätskikt. En vattenmättad deponi har i regel större frigörelse av

föroreningar p g a något högre vattenomsättning än deponier ovanför grundvattenytan. Å

andra sidan innebär en låg vattenmättnad att syreinträngning underlättas, vilket kan orsaka

ökat utsläpp av föroreningshalter i oxidationskänsligt avfall [28].

Föroreningar kan i princip spridas såväl i fast fas (adsorberad mängd på partiklar) som i

gasfas (i den omättade zonen som koncentrationen av lättflyktiga ämnen), lösta i vatten (löst i

porvatten) och eventuellt förekomst av fri fas (olöslig i vatten). Flera faktorer påverkar
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spridningens omfattning, se figur G.1. Spridning av föroreningar lösta i vatten betraktas som

den största risken för miljön på lång sikt. Omfattningen av denna föroreningstransport

bestäms dels av koncentrationen av lösta ämnen i lakvattnet, dels av lakvattenflödet. Faktorer

såsom avfallets sammansättning, driftteknik och nedbrytningstillstånd i upplaget påverkar

utlösningen av föroreningar [8].

Figur G.1 Översikt av processer av betydelse för föroreningar i en deponi /SNV 1996a/.

Den fortsatta transporten av föroreningar från deponin i mark och grundvatten styrs i princip

av samma processer som i deponin. I marken råder dock andra geokemiska förhållanden

vilket kan medföra en fastläggning av föroreningar, som kan gå i lösning igen om den

geokemiska miljön ändras. Möjligheterna till fastläggning varierar med jordartens

beskaffenhet. Fastläggning underlättas i finkorniga jordar med stor specifik yta, förekomst av

lermineral samt organiskt material beroende på att de har flest utbytbara joner och störst

adsorptionsutrymme. Hastigheten med vilken vidaretransporten av föroreningen sker påverkas

av permeabiliteten i jorden [20].

Marken kan genom sorption, utfällning, dispersion och mikrobiologisk aktivitet förändra

föroreningens koncentration och sammansättning. Fastläggning av föroreningar kan ske på

olika sätt. Föroreningar kan adsorberas till ytan på markpartiklar genom elektrostatiska eller
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kemiska bindningar, kemisk utfällning eller genom oxidations - och reduktionsprocesser samt

komplexbindning. På grund av surt regn eller tillfälligt syraspill kan fastlagda föroreningar

frigöras. Komplexbildande ämnen ( tex OH-, Cl-, HCO3, CN- o s v) kan påverka rörligheten,

speciellt för tungmetaller. Dessutom är det jordens egenskaper, t ex dess vattenmättnadsgrad,

permeabilitet, innehåll av organiskt material, kornstorleksfördelning, skiktning, djupet till

grundvattennivån och djupet till berggrunden som styr en förorenings spridningsvägar [15].

Sorption

Sorptionsprocesser påverkar genom en minskad halt av ämnen i lakvattnet på grund av

adsorption, fällning eller andra typer av fastläggning av ämnen till den fasta fasen, t ex

mineralytor. Processen är dock reversibel, d v s fastlagda ämnen kan återgå till lösning [28].

Fastläggning och spridning av föroreningar påverkas av en jords sammansättning, de ökar

 bl a med minskande jordpartikelstorlek och porstorlek. Det innebär att föroreningar i högre

grad adsorberas i jordar med stort innehåll av fina partiklar som har stor specifik yta och stor

ytladdning per ytenhet, t ex lera vars kornstorlek är <0,002 mm.

Adsorptionskapacitetens storlek beror av jordens lerhalt, typ av lermineral, organiskt material

(% C), metalloxid- och hydroxidhalter samt kalk på grund av dess stora specifika yta och

förmåga att binda t ex metalljoner.[7]. Även jonbyte är möjligt genom jonbyteskapacitet

(CEC), vilket innebär att de adsorberade jonerna byts ut mot andra joner i lösning, t ex

utbytbara Na+ kan bytas ut mot Pb2+ [20].

G.2 Tungmetallernas löslighet

Ett ämnes löslighet beror bl a på totalhalten av ämnet i avfallet, lösta joner, jonstyrka,

sorptionsprocesser (fastläggning), pH-förhållanden, redoxpotential, temperatur och tryck. Den

högsta möjliga koncentrationen av ett ämne i lakvattnet begränsas av ämnets löslighet.
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I figur G.2 visas en generalisering av hur ämnens löslighet (och dess mobilitet) påverkas vid

varierande pH och redoxpotential (pE). Mobiliteten (rörligheten) för de olika ämnena ökar vid

miljöförändringar i pilarnas riktning. I naturliga vatten kan pH vara från ca 4 i nederbörd till

ca 8 i hav och pE kan variera mellan ca -7 i utpräglat anaeroba miljöer till ca -14 i välluftade

vatten [8].

Figur G.2 Trender för tungmetallers löslighet. Modifierad efter /Flyhammar 1998/.

Den första fasen vid mikrobiell nedbrytningsprocessen av organiskt avfall bildar sura

nedbrytningsprodukter, främst organiska syror men även alkoholer, metan samt koldioxid och

en reducerad miljö upprätthålls i deponin. Detta sura stadium ger ett surt lakvatten med lågt

pH och reducerad redoxpotential, vilket ger högt innehåll av frigjorda metaller i lakvattnet.

Vid tillräcklig svavel tillgång kan under reducerande förhållanden metaller och metalloider

fällas ut som metallsulfider [8]. Eftersom oxider/hydroxider har stark bindningskapacitet finns

risk att rörligheten ökar om tillgången till svavel däremot är otillräcklig.

Med tiden när allt syret är förbrukat i deponin övergår bakterierna till att reducera sulfat, nitrat

etc varvid bl a sulfid samt hydroxider och organiska komplex bildas som restprodukt. Sulfid

kan bilda svårlösliga fällningar med hög halt av tungmetaller. En förhöjning av pH sker p g a

förbrukning av fettsyror och eftersom koldioxid löses i lakvattnet buffras pH vid ca pH 7.

Därför är metallfrigörelsen under en begränsad period mycket låg [13].

När sulfat förbrukats, efter kanske något hundratal år, bildas humusämnen igen. Eftersom

metaller komplexbindes starkt till humusämnen kan dessa åter frigöras från deponin. Detta

leder till reducerad halt av löst organiskt material men ökad halt metaller i lakvattnet och

möjligheten att bilda lösliga komplex mellan dessa minskar [21].
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Vittring anses vara den sista återstående process som styr utlakningen från upplaget. Vittring

orsakas vanligen av oxidation med luftens syre, surt regn eller av upplösningsreaktioner med

luftens koldioxid som medför en sur reaktion. Buffringskapaciteten, som anses utgöra ett mått

på upplagets uthållighet, har starkt samband med vittringsreaktioner. Då buffringskapaciteten

är förbrukad sker ofta en förändring av den kemiska miljön med starkt förhöjda utsläpp som

följd [20].

Enligt figur G.2 framgår att när det råder oxiderande till något reducerande förhållanden inom

neutralt till svagt alkalinskt pH, kommer tungmetallernas löslighet att minska till följd av

utfällningar av oxider, hydroxider och karbonater. Detta orsakas av att mineralen fungerar

som stark adsorbent för tungmetaller. Om det råder svagt oxiderande till svagt reducerande

miljö och pH sänks därav, upplöses bl a de ytaktiva Fe och Mn oxidhydroxider då

metalljonerna reduceras. Krom är en metall som kraftigt påverkas av redoxförhållandena, vars

rörlighet minskar under reducerande förhållanden då pH är neutralt. Ämnen som inte är

redoxkänsliga kan ändå påverkas av oxidationsprocesserna indirekt, t ex zink vars löslighet

ökar om pH blir lägre än pH 6 (eller högre än pH 10). Sänkning av pH kan uppstå om

buffringskapaciteten i avfallet är otillräcklig. Redoxpotentialen påverkas av syretillgång,

biologisk nedbrytning och geokemin i marken [8].
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BILAGA H - MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

LITTERATURSTUDIE

H.1 Lokaliseringsutredning

Lokalisering av deponier är en tidskrävande process. En deponi kommer att påverka den

omgivande miljön i ett stort antal år och områden kommer inte att kunna användas för andra

ändamål är möjligen rekreation under överskådlig tid. Miljöstörningar från deponier regleras i

miljöbalken. Inom tätbefolkade områden i landet kan man räkna med en planeringsperiod på

ca 10 år för lokalisering och tillståndsprövning av en ny deponi. Gällivare kommun har

planerat och ansökt om tillstånd, som prövas enligt miljöbalken, för deponi i anslutning till

befintlig deponi sedan 1998.

Enligt 1 kap.1 §, 3 kap. samt 4 kap. i Miljöbalken ska i princip den bästa platsen för den sökta

verksamheten väljas. Hur ett avfallsupplag ska lokaliseras har ingående beskrivits i

”Lokalisering av avfallsupplag från geologisk och hydrogeologisk synpunkt” (SNV 1974:24).

Hur lokaliseringsprocessen går till har beskrivits i ”Miljöproblem vid avfallsupplag” (SNV

1976:13).

I den till miljöbalken hörande förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd finns bilaga med förteckning över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter som

ska tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap.6 § miljöbalken. I denna förteckning ingår

under SNI-kod 37-1--2 samt kod 90.002-1--90.006-83 för respektive verksamhet var tillstånd

ska sökas eller anmälan göras. I förteckningen står A för att tillstånd ska sökas hos

miljödomstol, B att tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen och C innebär att anmälan ska göras

till den kommunala nämnden.

Inför en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken ska samråd ske med statliga och kommunala

myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha intresse i saken. Normalt ska i ärenden

                                                
3 SNI-kod avser sifferkod enligt Svenska Näringsgrensindelning för respektive verksamhet.
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som rör deponier, förutom myndigheter och grannar, även allmänheten informeras och ges

möjlighet att lämna synpunkter.

Enligt 8 kap. 23 § ska en ansökan om tillstånd vara skriftlig. Den ska innehålla de uppgifter,

ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att kunna bedöma den miljöfarliga

verksamhetens beskaffenhet och omfattning. Vidare ska en ansökan innehålla en

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt förslag till skyddsåtgärder eller andra

försiktighetsmått, förslag till hur kontroll av verksamheten bör ske och en redogörelse för det

samråd som har ägt rum enligt 6 kap. 4 §.

H.1.1 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

I avsnitt ovan anges att en ansökan om tillstånd bl a ska innehålla en miljökonsekvens-

beskrivning (MKB). En MKB är ett dokument. Men begreppet MKB står även för den

process som bör tillämpas för att få fram det underlag som behövs för att kunna göra en

allsidig bedömning av vilken inverkan en planerad deponeringsverksamhet kan komma att

medföra.

Bestämmelser om MKB i ärenden som prövas enligt miljöbalken finns i 6 kap. samt i

förordning 1998:905. Där har närmare angivits vad som ska uppnås samt ingå i en MKB.

Omfattning och innehåll i en MKB bör utformas i förhållande till den planerade

verksamhetens art och omfattning och avgränsas till för denna verksamhet relevanta frågor.

Allmänt om MKB-processen

För att den MKB som ska ingå i tillståndsansökan ska bli så bra som möjligt bör arbete med

att ta fram MKB-underlaget påbörjas så tidigt som möjligt. En lämplig utgångspunkt är vid en

lokaliseringsutredning.

MKB-arbetet inleds lämpligen med en förstudie. En förstudie innebär en allmän översikt över

de förutsättningar som finns för den planerade deponeringsverksamheten. Bland annat görs en

första översiktlig bedömning av olika tänkbara lokaliseringar, som därefter följs av en

utredning av de lokala förutsättningarna för respektive lokaliseringsalternativ [10].
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Efter förstudien görs en mer fördjupad utredning av de alternativ som sökande bedömer som

realistiska och som tillstånd söks för [21].

I en MKB bör sökande redovisa vilka konsekvenser deponeringsverksamheten kommer att

medföra, d v s vilken inverkan verksamheten kommer att ha ifråga om miljö, hälsa och

hushållning med naturresurser.

En beskrivning av nollalternativet, d v s vad som händer om projektet inte genomförs, ska

göras [10].

På uppdrag av Gällivare kommun har VBB VIAK utfört en förstudie beträffande den

föreslagna, framtida verksamheten vid Kavahedens avfallsanläggning i Gällivare.

I uppdraget har ingått att föreslå lämpligt nyttjande av en ny, anvisad plats för framtida

deponeringsverksamhet (inklusive lakvattenhantering), att planera för en tillkommande

sorterings- och kompostanläggning, att föreslå hur övrig verksamhet vid anläggningen ska

lokaliseras och att göra en översiktlig kostnadsberäkning för det beskrivna alternativet. I en

separat rapport redovisades en miljökonsekvensbeskrivning för den då tänkta anläggningen.

I det följande beskrivs vad en lokaliseringsutredning bör innehålla eftersom utredningen är det

centrala i MKB-processen [21].

Innehåll i en lokaliseringsutredning

Av en lokaliseringsutredning bör framgå att den plats som sökande har valt är lämplig från

miljösynpunkt. Valet av plats måste ske genom en bedömning av olika för verksamheten

betydelsefulla faktorer. För att ge tillräckligt underlag för att kunna bedöma den slutliga valda

platsens lämplighet bör nedan angivna förhållanden beaktas.

Kommunens avfallsplan

En redovisning av avfallsplanens innehåll och intentioner.

De aktuella avfallens egenskaper och miljöfarlighet

En bedömning av bl a sammansättning, lakbarhet och fysikaliska egenskaper.
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Markbehov

En bedömning av deponeringsverksamhetens behov av mark och byggnader eller stora

markytor för t ex tillfälliga upplag eller lastplats och vändytor för trafik.

Infrastruktur

En bedömning av om och i vilken utsträckning den planerade verksamheten kommer att ta i

anspråk eller medföra anläggningar för kommunikationer såsom vägar, järnvägar etc.

Sökområde

Målsättningen bör vara ett samarbete över regional- och kommungränser i syfte att hushålla

med den mark som tas i anspråk för deponering och samtidigt nå ekonomisk samordnings-

fördelar som skapar utrymme för långtgående miljöskyddsåtgärder.

Markanvändning, planförhållanden, naturvård, kulturvård etc.

Nuvarande och framtida markanvändning.

Planförhållanden för deponeringsområdet och för områdena närmast. Tillämpliga delar av

kommunens översiktsplan, förekommande detaljplaner och områdesbestämmelser som berör

den tilltänkta deponeringsverksamheten.

Intressen som rör naturvården, friluftslivet och kulturminnesvård.

Övriga aktiviteter i fråga om det markområde som är eller kan komma att bli utsatt för

störning från den planerade deponeringsverksamhten.

Topografiska förhållanden

En beskrivning av höjdförhållandena och möjligheten att tillgodose arealbehoven redovisas

liksom avrinningsområdets utsträckning, markytans lutning och yt- och grundvattendelarnas

lägen. Deponins påverkan på landskapsbilden och dess överensstämmelser med de

kommunala planerna ska också redovisas.

Stabilitet

Markens stabilitetsförhållanden och risken för deformationer vid påförd last (total

avfallsmängd) ska redovisas med utgångspunkt från bl a markens geotekniska egenskaper.
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Geologiska förhållanden

Områdets geologiska förhållanden ska beskrivas med avseende på förekommande jord- och

bergarter, deras utbredning och mäktighet, förekomst av sprickzoner i berggrunden samt

permeabilitet.

Geohydrologiska förhållanden

Avstånd mellan markytan och grundvattenytan, grundvattnets strömningsriktning, flöde och

hastighet samt risk för översvämning ska redovisas. Aktuella ytvatten-, grundvatten- och

markrecipienter för lakvattnet under den aktiva och den passiva fasen ska redovisas liksom

deras känslighet för föroreningspåverkan från deponin. Ändringar såsom landhöjning och

landsänkning ska beaktas. Även recipienter utanför sökområdet bör beaktas.

Vattenförsörjning

Befintliga vattentäkter i området ska inventeras samt en bedömning av eventuell påverkan

från deponin ska göras. Skyddsområden för grundvattentäkter samt framtida intresse för

recipienterna som vattentäkter ska redovisas.

Föroreningsspridning

Bedömning av föroreningsspridningen från aktuellt avfall vid den aktuella platsen ska göras,

samt vilken påverkan denna innebär på omgivningen och människors hälsa. Bedömningen bör

omfatta spridningen i mark och till grund- och ytvatten (från vattenburna föroreningar från

lakvattnet), samt spridningen i luft (föroreningar från deponigas, inklusive lukt, samt

damning).

Övriga störningar

Utbredningen av buller, nedskräpning etc från deponeringsverksamheten och dess påverkan

på omgivningen ska redovisas.

Transporter

Miljöbelastningen av transporter till och inom deponeringsområdet bör redovisas med

avseende på kväveoxider, koldioxid och kolväten (VOC).

Trafiksäkerhet och olycksrisk i samband med transporterna bör redovisas.
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Närboendes inställning

Genomförd och planerad information och samråd med närboende angående lokalisering av

deponeringsverksamheten bör redovisas.
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BILAGA I – FOTOGRAFIER

Fotografier över lakvattenmagasin samt recipient för lakvatten

Figur I.1  Vy över lakvattenmagasin. I förgrunden syns askdeponin.

Figur I.2  Lakvattenmagasin. Strömvallen syns i mitten.
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Figur I.3  Kulvert från deponin som mynnar i lakvattenmagasin.

Figur I.4 Lakvatten från magasinet på sin transportväg vidare i recipient
via Thomson-skibord (syns ej på bild).
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Fotografier från upptag av torv i recipient

Figur I.5  Borrutrustning.

Figur I.6  Borrskär.
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Figur I.7  Skäret med rör borras ned i torven, varpå den dras upp och töms

på dess innehåll (se figur I.8).

Figur I.8  Torvkärnor indelas i prover och paketeras (fotografiet illustrerar
torv ur provhål 2).


