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ABSTRACT 
 
This study was performed on behalf of the mining company Luossavaara Kirunavaara AB 
(LKAB) that mines iron ore in Norrbotten, northern Sweden. The background of this study is 
a project in an early stage by LKAB to look at the possibility to start producing an apatite 
concentrate. Apatite is an industrial mineral that is not currently exploited by LKAB. Rare 
earth elements (REE) occur in apatite and therefore a literature study of rare earth elements in 
natural systems has been performed. What emerges in this study is that the mobility of rare 
earth elements is limited in natural systems, especially for yttrium and scandium which in 
principle are immobile under these conditions. Regarding the toxicity of rare earth elements 
the level of knowledge seems in general to be relatively low. 
 
This study also includes the interpretation of results of leaching tests and of the analysis of the 
chemical and mineralogical composition that LKAB has commissioned of the materials 
involved in the enrichment process of apatite. This material is divided into three fractions: 
input material, concentrate and waste material. Mobility and toxicity of other elements than 
rare earth elements that are present in these materials are described in order to describe the 
properties of the material with respect to mobility. 
 
The leaching tests used are two stage batch tests. This type of leaching test provides 
information about what can be leached in a given situation and thus no information on how 
the leaching changes with changing pH or redox conditions. The interpretation of the leaching 
tests describes how the correlation between the dissolved concentrations of various elements 
and dissolved organic carbon (DOC), sulfate concentration and the total content of the 
element in the solid phase respectively.  
 
The leaching of magnesium, sulfate and antimony in the first and second leaching stages 
seems to be influenced by the total content in the material. This type of correlation does not 
seem to appear for the other elements. The dissolved concentration of arsenic and antimony 
appears to vary in the same manner as the dissolved sulfate concentrations. The reason for this 
may be that arsenic and antimony are included in sulfide minerals and go into solution when 
these minerals are oxidized. The dissolved concentration of sulfate, arsenic and antimony 
appears to vary in the same manner as DOC. The variation of the dissolved concentrations of 
each element between the two leaching stages was also studied.  
 
Of the trace metals, in general most of the aluminum, molybdenum, barium, copper and 
manganese are released during the first leaching step. These levels exceed 5 µg/l. In the 
second leaching stage, in general most of the iron, aluminum, barium, copper and 
molybdenum are leached. Molybdenum, chromium, arsenic and antimony are the trace metals 
that may be mobile at the conditions prevailing in the tailings pond of LKAB, which is an 
oxidizing environment with pH between 7.5 to 8.5.  
 
An obstacle in the interpretation of the leaching tests is that for several elements only 
maximum values were determined for the dissolved levels. This means that there is no 
knowledge regarding the actual leached level, only the level not exceeded. This problem 
includes the elements cadmium, mercury and lead, which are considered among the most 
toxic elements in nature. This study also brings up knowledge gaps regarding the mobility and 
toxicity of some elements, and gaps in knowledge regarding the results of the leaching tests 
and of the chemical analyses.  
 



 
 

The leached concentrations of elements analyzed in the leaching tests have been compared in 
various ways to obtain an idea of the levels. These comparisons have for example been done 
with benchmark concentrations of the Environmental Protection Agency for metal 
concentrations in lakes in northern Sweden. The concentrations of the elements included in 
the analysis of the chemical composition of the materials were compared with levels in other 
solid materials such as in the continental crust or concentrations in lake sediment in 
Kamlungeträsket. The lake Kamlungeträsket is a part of the Kalix River and the lake is not 
considered to be affected by discharges from mines or other industries. For this reason, 
concentrations in lake sediment in Kamlungeträsket can be used by LKAB as natural 
background concentrations for REE and some other trace elements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAMMANFATTNING 
 
Denna studie har utförts på uppdrag av Luossavaara Kirunavaara AB (LKAB) som bryter 
järnmalm i Norrbotten, Sverige. Bakgrunden till studien är ett projekt i ett tidigt stadium hos 
LKAB för att se över möjligheterna att framställa apatitkoncentrat. Apatit är ett 
industrimineral som idag inte tas tillvara av LKAB. Sällsynta jordartsmetaller (REE) 
förekommer i apatit och av den anledningen har en litteraturstudie om sällsynta 
jordartsmetaller i naturliga system utförts. Det som framkommer i studien är att mobiliteten 
för sällsynta jordartsmetaller är begränsad i naturliga system, speciellt för yttrium och 
skandium som i princip är immobila under dessa förhållanden. Angående toxiciteten för 
sällsynta jordartsmetaller verkar kunskapsnivån generellt sett vara relativt låg.  
 
Studien omfattar också tolkning av de laktester och analyser av kemisk sammansättning och 
mineralkaraktärisering som LKAB låtit utföra på det material som ingår i anrikningsprocessen 
av apatit. Detta material uppdelas i tre fraktioner: ingående material, koncentrat respektive 
avfall. Mobilitet och toxicitet för andra element än sällsynta jordartsmetaller som förekommer 
i dessa material beskrivs i syfte att skapa en uppfattning om egenskaperna hos materialet med 
avseende på mobilitet. 
 
De laktester som har använts är tvåstegs skaktester. Ett tvåstegs skaktest ger information om 
vad som kan lakas ut vid en given situation och således ingen information om hur utlakningen 
förändras med förändrade pH- eller redoxförhållanden. Tolkningen av laktesterna behandlar 
hur korrelationen mellan de lösta halterna av olika element och löst organiskt kol (DOC), 
sulfathalten respektive totalhalten av elementet i det fasta materialet ser ut.  
 
Utlakningen av magnesium, sulfat och antimon i det första och andra laksteget verkar 
påverkas av totalhalten i materialet. För de övriga elementen verkar inte detta samband finnas. 
De lösta halterna arsenik och antimon verkar variera på samma sätt som de lösta 
sulfathalterna. Anledningen till detta kan vara att arsenik och antimon ingår i sulfidmineral 
och går i lösning när dessa mineral oxideras. De lösta halterna sulfat, arsenik och antimon 
verkar variera på samma sätt som halten DOC. Även variationen av de lösta halterna för 
respektive element mellan de två lakstegen har studerats. 
 
Av spårmetallerna lakas det överlag mest ut av aluminium, molybden, barium, koppar och 
mangan i det första laksteget. Dessa halter överstiger 5 µg/l. I det andra laksteget är det 
överlag mest järn, aluminium, barium, koppar och molybden som lakas ut. Molybden, krom, 
arsenik och antimon är de spårmetaller som troligen är mobila vid de förhållanden som råder i 
LKAB: s avfallsdam, det vill säga en oxiderande miljö med pH mellan 7.5 och 8.5.  
 
Ett hinder vid tolkningen av laktesterna är att för flera element finns endast maxvärden 
fastställda. Detta innebär att ingen kunskap finns om vad den utlakade halten faktiskt är, utan 
endast vad halten inte har överstigit. Detta gäller bland annat för elementen kadmium, 
kvicksilver och bly, som anses vara bland de mest toxiska elementen i naturen. I studien tas 
även upp kunskapsluckor angående toxicitet och mobilitet för vissa element och 
kunskapsluckor angående resultaten från laktesterna och totalanalyserna.  
 
De utlakade halterna av elementen som analyserats i laktesterna har jämförts på olika sätt för 
att skapa en uppfattning om halten. Denna jämförelse har bland annat skett med 
Naturvårdsverkets jämförelsevärde för metallhalter i sjöar i norra Sverige. Halterna av de 
element som analyserats i totalanalyserna har jämförts med halterna i andra fasta material 



 
 

såsom i den kontinentala jordskorpan eller halter i sjösediment i Kamlungeträsket. 
Kamlungeträsket är en del av Kalixälven och sjön anses inte vara påverkad av utsläpp från 
gruvor eller andra industrier. Av den anledningen kan halterna av bland annat REE i 
Kamlungeträskets sediment användas som naturliga bakgrundshalter för LKAB.  
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 INLEDNING 
 
Bakgrund till studien 
 
Järnmalmen som LKAB bryter i Kiruna är av typen apatitjärnmalm. Ur järnmalmssynpunkt är 
apatit en förorening som man genom olika processer separerar från magnetiten. Apatiten, 
tillsammans med andra mineral, går ur processerna som avfall. På 1980-talet har LKAB tagit 
tillvara på industrimineralet apatit och framställt ett koncentrat av detta. Verksamheten lades 
sedermera ner när den inte längre var lönsam. Idag pågår ett projekt för att se över 
möjligheterna att börja framställa apatitkoncentrat igen. Projektet är i ett tidigt stadium och 
miljöaspekterna är en del som behöver utredas. Sällsynta jordartsmetaller är bundna till olika 
mineral som finns i avfallet, framför allt är det apatit som bär på dessa metaller. Bakgrunden 
till denna undersökning är att få en bild av kunskapsläget angående sällsynta jordartsmetaller. 
Det är främst mobilitet och toxicitet hos sällsynta jordartsmetaller som är intressant för 
LKAB. Anledningen till detta är att anrikningsprocessen av apatit kan innebära att en högre 
halt sällsynta jordartsmetaller sprids ut i det naturliga systemet, jämfört med vad som kommer 
ut idag. Även andra element än sällsynta jordartsmetaller kan komma att spridas ut i det 
naturliga systemet i högre halter än vad som sprids genom gruvavfallet idag. Dessa element 
har inkluderats i studien genom tolkning av resultat från totalanalyser och laktester som 
LKAB låtit utföras av företaget ALS Group.  
 
Mål 
 
Ett av målen med denna studie är att utgående från en litteraturstudie kunna ge en översikt av 
kunskapsläget om mobilitet och toxicitet i naturliga system för sällsynta jordartsmetaller och 
andra spårelement som ingår i anrikningssand och apatitkoncentrat hos LKAB i Kiruna.  
 
Ytterligare mål är att utgående från mobiliteten för de element som är analyserade i 
laktesterna kunna skapa en uppfattning om egenskaperna hos det material som ingår i 
anrikningsprocessen av apatit och vad det kan innebära för LKAB. Denna tolkning baseras på 
det faktum att avfallet kommer att förvaras i LKAB: s avfallsdammar där det råder oxiderande 
förhållanden i vattenpelaren med pH mellan 7.5 och 8.5.  
 
Slutligen är även målet att identifiera kunskapsluckor angående spårelement från 
anrikningssand och apatitkoncentrat. 
 
Avgränsning 
 
Samtliga element och mineral som analyserats i anrikningssand och apatitkoncentrat ingår i 
tolkningen av de kemiska data som varit tillgängliga för denna studie. Dessa data utgörs av 
mineralogiska analyser, totalanalyser och laktester.  
 
Litteraturstudien angående mobilitet och toxicitet är begränsad till att inkludera samtliga 
sällsynta jordartsmetaller och de element som är analyserade i laktesterna förutom kalcium, 
kalium, magnesium, natrium, kol och svavel i form av sulfat. Anledningen till att dessa 
element exkluderas i denna studie är att dessa element tillhör huvudelementen i levande 
organismer och förekommer naturligt i höga halter. Även ett urval av de spårelement som 
förekommer i det avfall som genereras genom anrikningsprocessen av apatit kommer att ingå 
i studien om mobilitet och toxicitet. Detta urval baseras på de element som i avfallsmaterialet 
uppvisar en halt mer än fördubblad jämfört med halten av samma element i sjösediment i 
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Kamlungeträsket eller jämfört med medelhalten i den kontinentala jordskorpan. Dessa 
element framkommer i tabell 1. I denna tabell finns även de fyra sällsynta jordartsmetallerna 
som analyserats i totalanalysen av avfallsmaterialet med. Även vanadin kommer att ingå i 
mobilitets- och toxicitetsstudien. Naturvårdsverkets jämförelsevärde för vanadin i sjösediment 
är 20 mg/kg TS och i avfallsmaterialet är totalhalten vanadin 411 ppm. Det förekommer alltså 
ca 20 gånger mer vanadin i avfallsmaterialet jämfört med Naturvårdsverkets jämförelsevärde. 
 
Tabell 1. Översikt av de element som ingår i mobilitets- och toxicitetsstudien och 
avgränsningen av dessa. Halterna i andra och tredje kolumnen från vänster är hämtade ur 
tabell 7 i resultatdelen. Halterna i fjärde kolumnen är hämtade ur referens (1) förutom halten 
tellur (Te) som är hämtad ur referens (2).  

Element 
Totalhalt i 

avfallsmaterialet 

Medelhalt i 
sjösediment i 

Kamlungeträsket 

Medelhalt i 
kontinentala 
jordskorpan 

Antal 
gångers 

förhöjning 

Tas 
med i 

studien 

Ag 0.07 ppm  0.08 ppm lägre halt Nej 

Be 4.2 ppm 2.19 ppm  1.9 ggr Nej 

Bi 0.2 ppm  0.06 ppm 3.3 ggr Ja 

Ce 337 ppm 82.3 ppm  4.1 ggr Ja 

Cs 0.66 ppm 1.9 ppm  lägre halt Nej 

Ga 25.8 ppm  18 ppm 1.4 ggr Nej 

Ge 0.52 ppm  1.6 ppm lägre halt Nej 

Hf 2.9 ppm  3.0 ppm lägre halt Nej 

In 0.34 ppm  0.05 pm 6.8 ggr Ja 

La 179.5 ppm 39.7 ppm  4.5 ggr Ja 

Li 30.9 ppm 15.68 ppm  1.97 ggr Nej 

Nb 4.9 ppm 16.53 ppm  lägre halt Nej 

Rb 65.9 ppm 67.97 ppm  lägre halt Nej 

Re 0.003 ppm  0.0005 ppm 6 ggr Ja 

Sc 28.8 ppm 11.5 ppm  2.5 ggr Ja 

Sn 6.3 ppm  2.5 ppm 2.5 ggr Ja 

Sr 32.2 ppm 186.2 ppm  lägre halt Nej 

Ta 0.31 ppm  1.0 ppm lägre halt Nej 

Te 0.09 ppm  0.005 ppm 18 ggr Ja 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Th 45.4 ppm 15.79 ppm  2.9 ggr Ja 

Ti 0.43 % 0.458 %  lägre halt Nej 

Tl 0.11 ppm  0.36 ppm lägre halt Nej 

U 3.9 ppm 8.75 ppm  lägre halt Nej 

W 1.2 ppm  1.0 ppm 1.2 ggr Nej 

Y 58.9 ppm 27.9 ppm  2.1 ggr Ja 

Zr 116.5 ppm 192.63 ppm  lägre halt Nej 

 
De element som således ingår i studien om mobilitet och toxicitet är samtliga sällsynta 
jordartsmetaller samt järn, aluminium, arsenik, barium, kadmium, kobolt, krom, koppar, 
kvicksilver, mangan, molybden, nickel, bly, antimon, selen, zink, klor, fluor, fosfor, vismut, 
indium, rhenium, tenn, tellur, torium och vanadin.  
 
 
SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER 
 
Allmänt om sällsynta jordartsmetaller 
 
Den första sällsynta jordartsmetallen upptäcktes år 1794. Det var geologen Johan Gadolin 
som kunde verifiera att materialet som upptäckts i pegmatitbrottet i Ytterby var av en ”okänd 
jordart”. Det nya grundämnet var yttrium och blev alltså uppkallat efter typlokalen Ytterby. 
Under 1800-talet upptäcktes sedan de flesta sällsynta jordartsmetallerna, varav sju element är 
upptäckta av svenskar. Under 1900-talet upptäcktes de två sista sällsynta jordartsmetallerna: 
lutetium år 1907 och prometium år 1945. Upptäckare av sällsynta jordartsmetaller har ett 
flertal gånger varit nominerade till Nobelpriset, men priset har aldrig delats ut för en sådan 
upptäckt.  
 
Sällsynta jordartsmetaller brukar förkortas REE som står för rare earth elements, eller så 
kallas de bara för rare earths. REE är en grupp på 17 metalliska grundämnen som kemiskt och 
fysikaliskt liknar varandra. De inkluderar lantanoiderna samt yttrium och skandium (3). 
Lantaniderna är de i period 6 efter lantan följande fjorton grundämnena med atomnummer 
58–71 i periodiska systemet (se figur 1). Lantaniderna betecknas ofta gemensamt Ln. De är i 
sitt kemiska uppträdande mycket närbesläktade med och lantan och lantaniderna sägs därför 
tillsammans bilda lantanoiderna (de lantanliknande grundämnena) (4). Skandium, yttrium och 
lantanoiderna utgör i sin tur de sällsynta jordartsmetallerna. 
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Figur 1. Figuren visar det periodiska systemet hämtat från referens (5). I figuren framgår vart 
i det periodiska systemet som de sällsynta jordartsmetallerna ingår, samt hur indelningen 
mellan tunga respektive lätta element ser ut.  
 
Tabell 2. Kemiska beteckningar för de sällsynta jordartsmetallerna. 

REE Kemisk 
beteckning 

Skandium Sc 
Yttrium Y 
Lantan La 
Cerium Ce 
Praseodym Pr 
Neodym Nd 
Prometium Pm 
Samarium Sm 
Europium Eu 
Gadolinium Gd 
Terbium Tb 
Dysprosium Dy 
Holmiun Ho 
Erbium Er 
Tulium Tm 
Ytterbium Yb 
Lutetium Lu 
 

HREE 

LREE 



5 
 

Förekomst 

REE förekommer inte naturligt som metalliska grundämnen (3), utan ingår i flera olika typer 
av mineralgrupper såsom halider, karbonater, oxider, fosfater och silikater (6). REE brukar 
även delas in i lätta och tunga element (figur 1) enligt LREE för light REE och HREE för 
heavy REE. Detta är en viktig åtskillnad eftersom det globalt sett finns högre koncentrationer 
av LREE (La-Eu) i jordskorpan än det finns av HREE (Gd-Lu samt Y och Sc) (7). Yttrium är 
det lättaste elementet, men ingår ändå som HREE eftersom de kemiska och fysikaliska 
egenskaperna mer liknar dessa element (8). LREE är vanligt förekommande i naturen medan 
HREE är mindre vanligt förekommande, vilket bror på en liten skillnad i jonradie mellan 
LREE och HREE. LREE har en jonradie på 2.43-2.68 Å och vanligen koordinationstal mellan 
8-10. HREE har en jonradie på 2.24-2.49 Å och vanligen koordinationstal mellan 6-8 (6). 
REE betecknas som litofila element, vilket innebär att de är element som anrikats i 
jordskorpan. REE uppträder relativt jämnt fördelat i jordskorpan och endast på ett fåtal platser 
finns de koncentrerade i ekonomiska halter (9). LREE verkar koncentreras i karbonater och 
fosfater, medan HREE till största delen koncentreras i oxider och delvis i fosfater. Båda 
typerna av REE koncentreras i silikater (6). 

I en studie av Gao och Rudnick (10) anges att den kontinentala jordskorpan i medeltal är ~ 40 
km tjock. Den övre skorpan är ca 12 km tjock, mellandelen av skorpan sträcker sig från 12 
kilometers djup ner till 23 km och den undre skorpan sträcker sig från 23 km ner till 40 km. 
Djupet och tjockleken på framförallt mellandelen och den undre delen av skorpan kan dock 
variera, beroende på vilken tektonisk miljö som råder. I tabell 3 anges 
medelsammansättningen av den kontinentala jordskorpan med avseende på REE, uppdelat på 
den övre, mellersta och undre delen (10). REE, förutom skandium, anrikas i större 
utsträckning med minskande djup i jordskorpan. Detta beror på att dessa element anrikas i 
surare bergarter, som förekommer högre upp i skorpan. Skandium beter sig på motsatt sätt 
och anrikas i mer basiska bergarter som förekommer rikligare mot djupet (11). 

Samlingsnamnet sällsynta jordartsmetaller kan uppfattas som vilseledande då flera av 
metallerna förekommer rikligare eller i ungefär samma halter som andra mer välkända 
metaller såsom bly. Benämningen kan ändå anses relevant i förhållande till förekomsten av 
andra metaller i jordskorpan såsom natrium och kalium och de mineral som REE normalt 
separeras ifrån är dock sällsynta (9). 

Prometium är ett kortlivat radioaktivt grundämne som inte har några stabila isotoper.  Den är 
den mest sällsynta av de sällsynta jordartsmetallerna och är mest känd som ett artificiellt 
element på grund av att prometium naturligt endast förekommer i extremt små mängder i 
jordskorpan. Cerium är det vanligaste elementet av de sällsynta jordartsmetallerna och 
förekommer i nästan samma halter som koppar i jordskorpan. Prometium är det enda RE-
elementet som är mer ovanligt än silver och kvicksilver i jordskorpan (8). I tabell 4 anges 
medelhalter av de element i den kontinentala jordskorpan som har jämförts med medelhalter 
av sällsynta jordartsmetaller i den kontinentala jordskorpan. 
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Tabell 3. Fördelningen av sällsynta jordartsmetaller på olika djup i den kontinentala 
jordskorpan. 

REE 
Medelhalt i den övre 

kontinentala 
jordskorpan 

Medelhalt i mellandelen av 
den kontinentala 

jordskorpan 

Medelhalt i den undre 
kontinentala 
jordskorpan 

Sc 14 19 31 

Y 21 20 16 

La 31 24 8 

Ce 63 53 20 

Nd 27 25 11 

Sm 4.7 4.6 2.8 

Eu 1.0 1.4 1.1 

Gd 4.0 4.0 3.1 

Tb 0.7 0.7 0.48 

Dy 3.9 3.8 3.1 

Ho 0.83 0.82 0.68 

Er 2.3 2.3 1.9 

Yb 1.96 2.2 1.5 

Lu 0.31 0.4 0.25 

Pr 7.1 5.8 2.4 

Pm* - - - 

Tm 0.30 0.32 0.24 

Värdena är hämtade från referens (10). Halter anges i ppm. 
* Pm är ett kortlivat radioaktivt ämne som i princip inte förekommer naturligt i jordskorpan.  
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Tabell 4. Medelhalten av några element i den kontinentala jordskorpan. 

Element 
Medelhalt i den 

kontinentala jordskorpan 

Na 23000 

K 9000 

Ag 0,08 

Hg 0.024* 

Cu 75 

Pb 8 

Värdena är hämtade från referens (1). Halter anges i ppm. 
* Medelvärdet för kvicksilver (Hg) har beräknats från värdena ur referens (10).  
 
De flesta sällsynta jordartsmetallerna förekommer med oxidationstalet (+III) och samtliga 
element har liknande jonradie. Dessa egenskaper, det vill säga oxidationstalet och jonradien, 
gör det möjligt för elementen att lätt kunna substituera för varandra i olika kristallstrukturer. 
Detta är anledningen till att elementen är så jämnt fördelade i jordskorpan och även 
anledningen till den karaktäristiska multipla förekomsten av REE inom ett och samma 
mineral. Skillnaden som finns mellan elementen består i den lilla skillnaden i jonradie, som 
generellt resulterar i en anrikning av antingen HREE eller LREE i mineral (8). REE uppvisar 
en karakteristisk fördelning i naturliga system. Elementen med jämna atomnummer 
förekommer generellt mer rikligt än angränsande element i det periodiska systemet med 
ojämna atomnummer (12). Europium har dock särskiljande egenskaper från de övriga RE-
elementen eftersom europium har förmågan att bilda stabila Eu2+-joner och kan på så sätt 
lättare substituera för Ca2+ i mineralet plagioklas. Detta kan skapa antingen negativa eller 
positiva europiumanomalier, beroende på om plagioklas har tillkommit eller plockats bort 
under bergartsbildandet (13). 

De ekonomiskt viktigaste förekomsterna av REE är skapade genom magmatiska processer 
och förekommer främst i alkalina bergarter och i karbonatiter. Bergarter som innehåller högre 
halter av natrium och kalium än vad som krävs för att bilda fältspat med tillgänglig kiselsyra 
kallas vanligen för alkalina bergarter. Karbonatiter är alkalina bergarter, det vill säga de är 
höga i natrium och kalium, men de innehåller också mer än 50 % karbonatmineral. 
Karaktäristiskt för karbonatiter är bland annat det höga innehållet av REE, som nästan 
uteslutande är LREE, men även element som uran och torium. De REE-bärande mineralen är 
främst bastnäsit, allanit, apatit och monazit. Rika REE-mineral bildas vanligen vid ett sent 
skede under den magmatiska processen, under påverkan av hydrotermala lösningar. Detta 
visar sig genom att REE vanligen uppträder genom replacement och sitter i ådror antingen i 
karbonatiten eller i omgivande bergarter. Ett exempel på en karbonatitförekomst är Mountain 
Pass i södra Kalifornien, USA, som är världens näst största REE-förekomst. 

Ursprunget för Fe-REE-Nb-förekomsten i Bayan Obo i Kina, som är världens största REE-
förekomst, är inte helt klarlagt eftersom mineraliseringarna är komplexa och bildade under 
flera stadier. Området består huvudsakligen av tre malmkroppar och det finns rikligt med 
karbonatitgångar (3). Enligt den senast forskningen skulle malmen vara bildad genom 
hydrotermala processer. Hydrotermala lösningar från en alkalinkarbonatitmagma, anrikad på  
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REE, ska ha omvandlat sedimentära karbonatbergarter och avsatt REE genom replacement. 
De huvudsakliga REE-mineralen i Bayan Obo är monazit och bastnäsit (6). 

Förhöjda halter av uran och torium, speciellt torium, är vanligt i karbonatiter och REE-
bärande alkalina intrusioner. Av den anledningen anses det vara riskfyllt att utvinna REE och 
speciell hänsyn krävs för att hantera radioaktiviteten på ett säkert sätt. Dock så är halten 
torium i toriumbärande mineral oftast låg på omkring 1 ppb (part per billion) (14). 

Kraftig tropisk vittring av karbonatiter kan skapa höghaltiga REE-förekomster med halter på 
mellan 10-25 % REO (sällsynta jordartsmetalloxider). Dessa kallas för lateriter, alltså 
residuala vittringsförekomster. Karbonatitmineral såsom apatit, dolomit och kalcit kan lösas 
upp genom vittringen och frigöra REE, som anrikas i sekundära mineral (3). REE-mineral 
anses vara relativt vittringsresistenta, men det finns vissa lateritförekomster som visar på att 
REE har mobiliserats och omfördelats (6). 

Karaktäristiska för apatitjärnmalmer (AIO) är förhöjda halter av REE på 0.1-1 % och 
järnmalmen i Kiruna är av denna typ. Det finns en del olika teorier om ursprunget för 
apatitjärnmalmer, men apatitjärnmalmen i Kiruna anses generellt sett vara av magmatiskt 
ursprung (15). 

Malmtypen IOCG (iron-oxide-copper-gold), är associerad med förhöjda uranhalter och kan 
ibland innehålla förhöjda halter av REE. Typlokalen för IOCG-malm, och den allra största 
förekomsten, är Olympic Dam i södra Australien. Denna förekomst innehåller ca 0.5 % REO 
men det är ingenting som bryts där idag. Det som bryts i Olympic Dam är koppar, guld, uran 
och silver. 

Vaskavlagringar kan innehålla mineral rika på REE. Vaskavlagringar bildas genom sekundär 
anrikning av tungmineral, som efter vittring transporteras och avsätts av floder. Monazit är det 
vanligaste REE-bärande tungmineralet i vaskavlagringar. Eftersom monazit ofta har en hög 
toriumhalt och associeras med radioaktivitet, så har produktionen av REE från 
vaskavlagringar gått ner (3). 

Pegmatiter av NYF-typ (niob, yttrium, fluor) kan, som namnet antyder, innehålla ekonomiska 
halter av REE. Sådana förekomster uppträder i berggrund dominerad av magmatiska bergarter 
och är vanliga (16), men förekomsterna är ofta för små och/eller för låghaltiga för att vara 
brytvärda. Ofta är REE en biprodukt i pegmatitfyndigheter. 

En viktig källa för REE är jonadsorberande leror, som finns över ett stort område i södra 
Kina. Dessa har bildats genom kraftig subtropisk vittring av REE-rika graniter. Under 
vittringsprocessen har REE frigjorts och sedan adsorberats på ytan av lermineral. 
Jonadsorberande leror innehåller endast låga halter radioaktiva element och 
extraktionsprocessen av REE är väldigt enkel (6). 
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Användningsområden 

Under år 2010 uppgick världskonsumtionen av REO till 136 000 ton fördelat mellan olika 
användningsområden enligt figur 2.  

 

Figur 2. Figuren visar hur världskonsumtionen av sällsynta jordartsmetaller under året 2010 
fördelades mellan olika användningsområden. Figuren är hämtad från referens (3). 

Permanentmagneter med neodym är ett stort användningsområde för REE. Neodym i 
magneterna gör dem lättare, så att de t.ex. kan användas i konsumentelektronik och i bärbara 
enheter. Magneterna används även i vindkraft och i hybridbilar. 

Inom metallurgiska föreningar används REE i mischmetall och i superlegeringar. Mischmetall 
är en legering som innehåller ungefär samma proportioner REE som förekommer i det REE-
bärande mineralt bastnäsit. Mischmetallen används vanligen i tändstift i tändare. Yttrium, 
cerium eller lantan ingår vanligen i superlegeringar. Dessa legeringar tål hög temperatur och 
en oxiderande miljö och används bland annat i jetturbiner och i elgeneratorer. 

Framförallt lantan och cerium ingår i de effektiva, uppladdningsbara batterierna NiMH 
(nickel-metall-hydridbatterier). Dessa batterier används i en hel del vanliga elektroniska 
produkter såsom mobiltelefoner och i bärbara datorer, samt i el- och hybridbilar (3). 

Luminiscens innebär utsändande av ljus. Flourescens är en form av luminiscens och innebär 
ett materials förmåga att absorbera vissa våglängder och sedan emittera ljus med annan 
våglängd, oftast längre, istället för att omvandla det till värmestrålning (17). Fluorescerande 
egenskaper hos europium och yttrium används för den röda färgen i tv-skärmar och 
gadolinium och terbium används inom medicinsk röntgenteknik. REE används också som 
fluorescerande material i LED-lampor (light emitting diods). Neodym och yttrium används i 
laser i samband med bland annat skärning, svetsning och borrning inom industrin. Erbium och 
yttrium i laser används bland annat inom tandvård och kosmetiska behandlingar. 
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I avgaskatalysatorer för bilar används cerium för att ersätta ädelmetaller. Detta resulterar i en 
lägre kostnad och en bättre stabilitet vid höga temperaturer. Cerium som tillsatsmedel i diesel 
ger en renare förbränning. Krackningskatalysatorer används för att raffinera råolja till bland 
annat bensin, gas och diesel och i dessa katalysatorer används cerium och lantan. 

REE har ett stort användningsområde inom glasindustrin, bland annat som poleringsmedel, 
färgmedel och för att ge förbättrade optiska egenskaper. Främst cerium och lantan, men även 
neodym, praseodym, gadolinium och holmium används inom denna industri. Ceriumoxid som 
poleringsmedel ger en hög kvalitet och används för att polera bland annat bildskärmar och 
linser.  

Det finns även en rad andra användningsområden såsom inom kärnkraftsindustrin, där REE 
används delvis på grund av sin förmåga att förbli stabila vid mycket höga temperaturer (3). 
Det element som i stort sett saknar praktisk användning är tulium (18). 

Innehåll av REE i apatit och i andra sällsynta jordartsmineral 

Apatit är ett vida spritt accessoriskt mineral och halten apatit i berggrunden beror av 
fosforhalten samt omvänt med ökande silikathalt. Apatit kan innehålla höga halter av 
spårelement såsom REE, strontium, uran och torium (19). Den varierande kemiska 
sammansättning beror på miljön som apatiten är bildad i. Järnmalmen i Kiruna innehåller 
apatit som karaktäriseras genom att den är rik på fluor och låg i hydroxid och klor. REE 
uppträder i apatiten genom att ersätta Ca2+-joner (20). 

Av de REE-bärande mineralen är det framför allt monazit, bastnäsit och xenotim som är 
ekonomiskt intressanta och dessa mineral har en enkel kemisk sammansättning. Även REE-
bärande lerpartiklar är ekonomiskt intressanta (6). Bastnäsit och monazit är främst en källa för 
LREE medan xenotim främst är en källa för HREE. Monazit är också det huvudsakliga 
toriumbärande sällsynta jordartsmineralet, tillsammans med en mindre andel uran (21).   

I tabell 5 listas några sällsynta jordartsmineral. Kemiska formler och REO-halter är hämtade 
ur referens (3): 

Tabell 5. Kemiska formler för några sällsynta jordartsmineral samt en generell REO-halt i %. 
Mineral Kemisk formel ~ REO % 

Apatit Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 19 

Monazit (REE, Th)PO4 65 

Allanit (Ca,REE)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH) 38 

Xenotim YPO4 61 

Bastnäsit REE(CO3)F 75 

 
De REE-bärade mineralen associerade med apatitjärnmalmen i Kiruna är apatit, monazit och 
allanit, varav apatit starkt dominerar (22). 
 
Apatitjärnmalmen i Kiruna uppträder på olika sätt och i en studie av Andersson m. fl. (23) har 
de texturella relationerna och mineralkemin i malmkropparna Kirunavaara samt Rektorn 
undersökts. I studien är det de primära, breccierade och bandade delarna malmkropparna som 
undersökts. 
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I alla tre typerna finns monazitkorn som små inklusioner i apatitkornen. I de breccierade och 
bandade typerna finns även större monazitkorn både längs apatitens korngränser samt 
sammanväxta med magnetit och silikatmineral. Apatitkorn utan monazitinklusioner är 
generellt sett anrikade på LREE, tillsammans med natrium och kisel. Detta beror troligen på 
att när apatitkornen har utsatts för hydrotermal påverkan, efter kristallisationen av malmen, 
har LREE lakats ur apatiten och istället koncentrerats i sekundärt bildad monazit. Under ett 
senare skede av metamorfos, under grönskifferfacies, har de större monazitkornen bildats och 
avsatts längs apatitens korngränser. Under detta stadium av metamorfos har troligen även 
allaniten bildats och avsatts som enskilda korn.  Källan för REE i allaniten är troligen REE 
som lakats ur apatiten under metamorfosen. Allanit förekommer endast i 
Kirunavaaramalmkroppen. Enligt studien har monaziten i malmen i Kiruna ett lågt 
toriuminnehåll på ThO2 ≤ 0.41 vikt % med de allra lägsta halterna i apatitinklusionerna. 
Halterna HREE och yttrium är generellt sett låga och monaziten är alltså starkt LREE-
anrikad. I allaniten är uran- och toriumhalterna väldigt låga och summan REO ligger generellt 
på 25-26 vikt % (23). 

Mobilitet 

I figur 3A-E visas på ett förenklat sätt hur pH och redoxförhållanden påverkar mobiliteten hos 
de sällsynta jordartsmetallerna. Figurerna är utformade efter referens (24). De olika färgerna i 
figurerna symboliserar: 

  Mycket mobil        Mobil          Något mobil         Ej mobil 

Figur 3A) Relativ mobilitet under reducerande förhållanden i frånvaro av vätesulfid och        
5 < pH < 8: 
 
Sc Y La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
 
Figur 3B) Relativ mobilitet under reducerande förhållanden i närvaro av vätesulfid och  
5 < pH < 8: 
 
Sc Y La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
 
Figur 3C) Relativ mobilitet vid oxiderande förhållanden och lågt pH, pH < 3:  
 
Sc Y La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
 
Figur 3D) Relativ mobilitet vid oxiderande förhållanden och 5 < pH < 8: 
 
Sc Y La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
 
Figur 3E) Relativ mobilitet vid oxiderande förhållanden och närvaro av en stor mängd 
järnoxidhydroxidpartiklar, 5 < pH < 8: 
 
Sc Y La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 
 
Geokemiska barriärer innebär abrupta förändringar i den kemiska eller fysiska miljön och 
påverkar i olika grad mobiliteten hos olika element. Alkalina barriärer innebär att pH höjs. I 
en alkalin barriär bildas ofta järn-manganoxidhydroxider som kan ta upp joner från lösning 
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genom adsorption. Vid sänkt pH löser Fe-Mn-oxidhydroxidbarriären upp sig och ökar därmed 
mobiliteten för vissa element (24).  
 
I figur 3 C-E kan man se hur de sällsynta jordartsmetallerna påverkas av en sådan komplex 
alkalin adsorbtionsbarriär. Skandium och yttrium inte är mobila under några av de angivna 
förhållandena. Skandium sitter i svårvittrade mineral och uppträder i mycket låga halter i 
naturligt vatten. Figurerna 3 A och 3 B visar elementens mobilitet vid reducerande 
förhållanden både med och utan vätesulfid och inget av elementen är mobila under dessa 
förhållanden. Detta tyder på att elementen inte bildar svårlösliga sulfider. I figur 3 E råder 
oxiderade förhållanden och samma pH som i figur 3 D, men här är inget av elementen mobila. 
Detta tyder på att elementen La-Lu adsorberas på ytan av järnoxidhydroxidpartiklar i närvaro 
av sådana. Sammanfattningsvis visar figur 3 A-E att lantanoiderna är som mest mobila vid 
oxiderande förhållanden och lågt pH. 
 
I en studie av Ingri m.fl. (25) var syftet att undersöka mobiliteten och fraktioneringen av 
naturligt förekommande REE i en vittrad podsolprofil med granitisk sammansättning i norra 
Sverige. Området för studien är avlägset och oförorenat och vittringen har även i detta fall 
pågått under 8700 år, sedan den senaste inlandsisen lämnade området.  

 

Figur 4. Figuren visar en järnpodsolprofil. Överst i en järnpodsolprofil kan det finnas en O-
horisont som består av förna och humus. E-horisonten är en urlakningshorisont. Bs-horisonten 
är en anrikningshorisont, med järnoxidutfällning som gör jorden roströd. C- horisonten är det 
opåverkade jordlagret. Figuren är hämtad från referens (26). 

Mobiliteten, och därmed toxiciteten, hos olika element såsom REE beror på vilken form de 
uppträder i samt vilka kemiska och fysikaliska processer de utsätts för. Enligt studien verkar 
pH vara en viktig faktor för mobiliteten hos REE eftersom lösligheten tenderar att öka med 
minskande pH. Detta samband är ännu tydligare för LREE än för HREE. Höga 
koncentrationer av karbonatjoner (CO3

2-) verkar höja lösligheten hos REE. Höga 
koncentrationer av fosfatjoner (PO4

3-) verkar reducera lösligheten för REE beroende på 
utfällning av fosfatsalter som REE binds till. REE kan även bindas till Al-fosfat-sulfatsalter. 
Sekundära vittringsprodukter med järn och mangan, samt lermineral, kan utgöra kemiska 
fällor för REE.  
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Resultatet av studien visar att en utlakning av samtliga REE i E-horisonten har skett på ett 
sådant sätt att utlakningen har minskat med ökande atomnummer (25). I intervallet La-Lu 
hade 88 % La till 60 % Lu lakats ut. Även i B-horisonten har denna utlakning skett, men i 
mindre omfattning på mellan 37 % La till 14 % Lu. Normalisering i studien gjordes mot C-
horisonten, som ansågs vara opåverkad av vittring.  

I en sur miljö, som E-horisonten, är fria joner av lantanoiderna det vanligast förekomstsättet 
för REE i löst fas. Möjligen kan dessa joner vara bundna till vätekarbonat eller löst organiskt 
material, om koncentrationen av dessa är tillräckligt hög. Vid högre pH sitter REE vanligen 
bundet i karbonatkomplex i den lösta fasen. Karbonatjoner bildar starkare komplex med 
HREE än med LREE, och anses därför vara mer mobila än LREE i B- och C-horisonten, som 
har högre pH än E-horisonten (25). 

REE har hög affinitet för syre och förekommer främst i naturen med oxidationstal (III). 
Cerium oxideras lätt till Ce(IV) och fastläggs genom att bilda svårlösliga föreningar (27). 
Mobiliteten för lantanoiderna i naturliga system är låg eftersom element med oxidationstal 
(III) respektive (IV) överlag lätt fastar på olika typer av laddade ytor såsom järn- och 
aluminiumoxider, sulfider och lerpartiklar. Detta gäller speciellt för LREE (11). 
 
Toxicitet 

REE har inga biologiska funktioner i levande organismer, det vill säga de tas inte upp som 
makro- (byggstenar i organismen) eller mikronäringsämnen (essentiella näringsämnen). 
Däremot kan alla ämnen vara giftiga bara halten är tillräckligt hög och exponeringen 
tillräckligt lång. I en studie som Sveriges Geologiska Undersökning har låtit utföra har olika 
vattenlevande och marklevande organismer testats för att se hur de reagerar på REE med 
avseende på akut toxicitet. De vattenlevande organismer som testades var encelliga alger, 
protozoer, maskar, vattenloppor och fiskar. De marklevande organismer som testades var 
tobaksplanta, maskar och smådäggdjur. Möss och råttor har exponerats för metallerna 
antingen via födan, via blodet eller genom bukhålan. Graderingen av akut toxicitet visar att 
sällsynta jordartsmetaller ligger lågt vid samtliga testobjekt. Däremot vet man inte hur 
sambandet mellan akut toxicitet och kronisk toxicitet ser ut. Forskare är inte heller överens 
om sambandet mellan toxicitet och kemiska och fysikaliska egenskaper hos element (9). 

Eftersom mobiliteten för REE i naturen ofta är väldigt begränsad så anses biotillgängligheten 
vara låg. Toxiska effekter av REE kan orsakas genom att REE ersätter kalcium i organismer 
och därmed orsakar kalciumbrist (27). Bland annat kan REE ersätta kalcium i skelett och 
tänder hos djur (28). 

Eftersom fosfor är ett essentiellt näringsämne för organismer kan REE ha en toxisk effekt 
genom att fällas ut som fosfat och därmed skada biomolekyler i organismer som tar upp fosfat 
(27). 
 
REE-malmer och mineraliseringar, biprodukter och avfallsmaterial är naturligt radioaktiva, 
vanligen på grund av toriuminnehållet. Monazit är det mineral som vanligen är associerat med 
den högsta radioaktivitet och innehåller generellt sett mellan 4-10 % ThO2. Av denna 
anledning är speciellt monazit ett mindre önskvärt REE-mineral. Bastnäsit däremot innehåller 
låga toriumhalter generellt sett (12). 
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METODER 
 
Provmaterial 
 
Sjösediment från Kamlungeträsket har använts. Totalt har 19 prover tagits på djup mellan 0.5-
34.6 cm. För elementen cesium, rubidium, torium, uran och de sällsynta jordartsmetallerna 
förutom skandium har totalt 9 prover tagits för respektive element på varierande djup inom 
samma intervall som de övriga elementen. Utsläpp från LKAB: s avfallsdamm kan komma att 
spridas ut i Kalixälven. Kamlungeträsket är en del av Kalixälven och sjön anses inte vara 
påverkad av utsläpp från gruvor eller andra industrier. Av den anledningen kan 
elementhalterna i sjösediment i Kamlungeträsket användas som naturliga bakgrundshalter för 
LKAB. Elementhalterna som är angivna för sjösediment i Kamlungeträsket är i denna rapport 
baserade på medelvärden. 
 
Provmaterialet från LKAB som använts i totalanalyser samt laktester är de tre fraktionerna 
ingående (175.8 g), koncentrat (175.4 g) och avfall (175.8 g). 
 
Det ingående materialet i anrikningsprocessen av apatit utgörs av det avfallsmaterial som 
uppkommer vid LKAB: s brytning av apatitjärnmalm. Det ingående materialet har 
inledningsvis malts under 10 minuter och apatitkoncentratet har tagits fram under en serie 
flotationstester som utförts i lab-skala vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) enligt figur 5 
(29). 
 

 
Figur 5. Figuren visar de olika flotationssteg som apatitkoncentratet har genomgått. Figuren 
är hämtad från referens (29). 
 
Analysmetod för kemisk sammansättning och mineralogi 
 
Den kemiska sammansättningen på materialen har analyserats med ICP-MS analys 
(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) efter fullständig upplösning. Metoden 
innebär att provet joniseras i ett plasma med hög temperatur. Jonerna som bildas analyseras 
sedan med en masspektrometer.  
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Kvantitativa mineralanalyser av de tre fraktionerna ingående, koncentrat och avfall har 
utförts. Metoden för mineralanalysen är XMOD analys (X-Ray Modal Analysis). Genom 
röntgendiffraktion har således mineralsammansättningen i materialen kunnat bestämmas. 
Röntgendiffraktion innebär att röntgenstrålning sänds genom materialet och reflekteras av 
atomplan i olika vinklar. Dessa vinklar detekteras och ger information om vilka de ingående 
mineralen är. Mineral som utgör en mindre andel än 0.1-0.2 vikt % har inte kunnat påvisas på 
ett tillförlitligt sätt med denna analysmetod.  
 
Metod för laktester 
 
Den typ av laktest som har använts är ett tvåstegs skaktest. Proven siktas på 4 mm och skakas 
försiktigt med avjoniserat vatten i två steg i en vändapparat. Det avjoniserade vattnet har vid 
testets början pH ca 5.5. Först skakas provet vid L/S 2 i 6 timmar. L står för liquid (vätska) 
och S står för solid (fast fas) och L/S innebär således hur många andelar vätska per fast fas 
som ingår i provet. Lakvattnet filtreras genom ett 0.45 µm filter och analyseras. Därefter 
tillsätts nytt avjoniserat vatten till kvoten L/S 8 och provet skakas i ytterligare18 timmar. 
Lakvattnet filtreras och analyseras igen efter den sammanlagda skaktiden på 24 timmar. 
Resultatet redovisas separat vid L/S 2 samt vid den ackumulerade L/S-kvoten 10 för 
fraktionerna ingående, koncentrat och avfall som utlakad mängd i enheten mg/kg TS 
(torrsubstans) samt i enheten mg/l eller µg/l för lakvätskan (eluatet).  
 
I fraktionen ingående har 349 ml vätska tillsatts till175.8 g material i L/S 2 och pH var 7.5. 
Volymen efter filtreringen var 292 ml. I L/S 10 har 1400 ml vätska tillsatts och pH var 8.9. 
 
I fraktionen koncentrat har 350 ml vätska tillsatts till175.4 g material i L/S 2 och pH var 8. 
Volymen efter filtreringen var 280 ml. I L/S 10 har 1400 ml vätska tillsatts och pH var 9.4. 
 
I fraktionen avfall har 349 ml vätska tillsatts till175.8 g material i L/S 2 och pH var 7.7. 
Volymen efter filtreringen var 289 ml. I L/S 10 har 1400 ml vätska tillsatts och pH var 9. 
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RESULTAT 
 
Mineralkarakterisering 
 
Tabell 6. Mineral som identifierats i de olika fraktionerna ingående, koncentrat och avfall 
samt i vilka mineralgrupper dessa mineral ingår i. Den kemiska formeln för samtliga mineral 
är angiven samt den viktsprocent som respektive mineral utgör i de tre olika fraktionerna. 
Mineralgrupp Mineral Kemisk formel Ingående 

vikt % 
Koncentrat 

vikt % 
Avfall 

vikt  % 
Fosfater Apatit Ca5(PO4)3(OH,F,Cl) 13.24 70.65 2.15 
 Monazit (Ce,La,Nd,Pr,Sm,Gd,Ca)PO4 0.07 0.32 0.03 
Sulfater Anhydrit CaSO4 0.01 0.23 0.02 
 Baryt (Ba,Ca)SO4 0.01 0.03 0.00 
Halider Flusspat CaF2 0.00 0.01 0.00 
Karbonater Ankerit Ca(Mg,Fe,Mn)(CO3)2 0.90 3.20 0.25 
 Kalcit (Ca,Mn,Fe)CO3 4.80 21.20 0.50 
 Dolomit Ca(Mg,Fe)(CO3)2 0.09 0.39 0.02 
Oxider Ilmenit (Fe,Mn)TiO3 0.09 0.01 0.12 
 Rutil TiO2 0.18 0.02 0.17 
 Magnetit Fe3O4 27.48 0.97 39.18 
Silikater Biotit K(Mg,Fe,Mn)3(Al,Fe,Ti)Si3O10 

(OH,Cl)2 
5.12 0.04 5.77 

 Klinoklor (Mg,Fe,Mn)5Al(Si3Al)O10(OH)8 1.04 0.06 1.59 
 Klinozoist Ca2(Al,Fe)3(Si2O7)(SiO4)O(OH) 0.23 0.07 0.10 
 Muskovit K(Al,Mg,Fe)2Si3AlO10(OH)2 0.46 0.01 0.59 
 Phlogopit K(Mg,Fe)3Al(Si3O10)(OH)2 2.40 0.13 3.22 
 Talk (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2 1.37 1.07 0.06 
 Vermikulit Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20 

(OH)4.8H2O 
0.51 0.05 0.37 

 Albit NaAlSi3O8 16.34 0.18 18.38 
 Allanit Ca(Ce,La,Nd,Pr,Sm,Gd) 

(Fe,Mn)Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH) 
1.21 0.40 0.52 

 Andradit (Ca,Mg,Mn)3(Fe,Al)2(SiO4)3 0.47 0.19 0.08 
 Forsterit (Mg,Fe,Ni)2SiO4 0.28 0.01 0.34 
 Kalifältspat KAlSi3O8 6.11 0.04 5.63 
 Kvarts SiO2 6.80 0.11 8.31 
 Titanit Ca(Ti,Al,Fe)SiO5 1.01 0.06 1.41 
 Turmalin (Na,Ca)(Mg,Fe)3Al6(BO3)3 

Si6O18(OH)4 
0.05 0.00 0.06 

 Tremolit-
Aktinolit 

Ca2(Mg,Fe,Mn)5(Si,Al)8O22 

(OH)2 
8.68 0.33 9.52 

 Zirkon ZrSiO4 0.03 0.00 0.04 
Sulfider Pyrit FeS2 0.93 0.04 1.29 
 Kopparkis CuFeS2 0.02 0.19 0.01 
 Kovellit (Cu,Fe)S 0.00 0.00 0.00 
Övriga 
metaller 

 [Fe,Cr,Ni,MO,Si] 0.08 0.01 0.28 
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Kemisk sammansättning 
 
Tabell 7. Totalhalter av de analyserade elementen i materialen ingående, koncentrat och 
avfall, samt den kemiska sammansättningen på sjösediment provtaget i Kamlungeträsket med 
avseende på de element som även har identifierats i LKAB: s material. 

ELEMENT Ingående Koncentrat Avfall Sjösediment 
Kamlungeträsket 

Enhet 

REE      
Sc 27.8 8 28.8 11.5 ppm 
Y 143.5 470 58.9 27.9 ppm 
La 277 560 179.5 39.7 ppm 
Ce > 500 > 500 337 82.3 ppm 
Pr - - - -  
Nd - - - 38.89 ppm 
Pm - - - - ppm 
Sm - - - 6.64 ppm 
Eu - - - 1.30 ppm 
Gd - - - 6.13 ppm 
Tb - - - 0.89 ppm 
Dy - - - 4.90 ppm 
Ho - - - 1.0 ppm 
Er - - - 2.95 ppm 
Tm - - - - ppm 
Yb - - - 2.93 ppm 
Lu - - - 0.423 ppm 
Övriga element      
Ag 0.07 0.04 0.07 - ppm 
Al 3.34 0.15 4.12 1.46 % 
As 12.4 53 4.6 5.61 ppm 
Ba 180 110 200 768.47 ppm 
Ca 8.36 30.7 2.69 1.72 % 
Co 87.3 8.6 110.5 20.21 ppm 
Cr 14 24 294 79.16 ppm 
Cs 0.56 < 0.05 0.66 1.9 ppm 
Fe 17.5 1.03 22.5 8.70 % 
Ga 23.6 6.9 25.8 - ppm 
Ge 0.54 1.03 0.52 - ppm 
Hf 2.8 0.6 2.9 - ppm 
Hg < 0.01 0.01 < 0.01 0.089 ppm 
K 1.3 0.06 1.62 1.80 % 
Li 27.4 3.1 30.9 15.68 ppm 
Mg 2.98 0.74 2.94 1.24 % 
Mn 1210 2290 875 7811 ppm 
Na 1.55 0.13 2 1.92 % 
Nb 5.1 1 4.9 - ppm 
Ni 95.5 21.8 269 21.34 ppm 
Cu 207 520 84.1 32.01 ppm 
V 331 22 411 117.63 ppm 
Mo 6.92 10.8 34.6 5.70 ppm 
Be 3.68 0.42 4.2 2.19 ppm 
Cd 0.02 0.05 < 0.02 0.435 ppm 
Bi 0.17 0.14 0.2 - ppm 
In 0.356 0.234 0.34 - ppm 
Re 0.004 0.009 0.003 - ppm 
Se 3 9 2 - ppm 
Sn 6.3 0.7 6.3 - ppm 
Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Te 0.08 < 0.05 0.09 - ppm 
Th 47.6 27.9 45.4 15.79 ppm 
U 4.1 2.5 3.9 8.75 ppm 
P > 10000 > 10000 4340 0.200 % ppm 
Pb 6 6.6 5.4 10.23 ppm 
Rb 53 2.3 65.9 67.97 ppm 
S 0.49 0.22 0.64 0.12 % 
Sb 0.18 0.16 0.32 - ppm 
Sr 73 260 32.3 186.16 ppm 
Ta 0.33 0.13 0.31 - ppm 
Ti 0.424 0.036 0.43 0.458 % 
Tl 0.1 < 0.02 0.11 - ppm 
W 1.1 1.3 1.2 - ppm 
Zn 46 27 42 107.24 ppm 
Zr 107.5 3.6 116.5 192.63 ppm 
C 0.78 3.27 0.2 4.15 % 
 
Laktester 
 
I figur 6 redovisas hur pH varierar i lakvätskan för de olika fraktionerna i respektive laksteg. 
Resultatet av laktesterna redovisas i figur 7-31 för respektive element. Eluathalten i respektive 
laksteg, L/S 2 och L/S 10, för de olika fraktionerna är plottade mot totalhalten av elementet i 
de olika materialen. De olika fraktionerna ingående, koncentrat och avfall är utskrivna i 
fihurerna och avläses i vertikalled. De utlakade mängderna i respektive laksteg för 
fraktionerna ingående, koncentrat och avfall redovisas i tabell 8 i enheten mg/kg TS. 
 
Halterna för vissa element är under detektionsgränsen i någon eller i samtliga fraktioner. För 
dessa element redovisas därför endast maxvärden i figur 9, figur 11-15, figur 19, figur 21-23, 
figur 28, figur 31 samt i tabell 8.  
 

 
Figur 6. Figuren visar hur pH varierar i lakvätskan mellan de olika lakstegen för respektive 
fraktion. Det avjoniserade vattnet som tillsätts vid lakningen är något surt med pH 5.7 vid 
laktestets början. 
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Figur 7. Figuren visar hur den lösta halten aluminium varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion.  
 
 

 
Figur 8. Figuren visar hur den lösta halten antimon varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion.  
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Figur 9. Figuren visar hur den lösta halten arsenik varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. Halterna i fraktionen koncentrat är maxvärden på 1 µg/l i båda lakstegen. 
 
 

 
Figur 10. Figuren visar hur den lösta halten barium varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion.  
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Figur 11. Figuren visar hur den lösta halten bly varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. Den lösta halten bly i samtliga fraktioner är maxvärden på 0.2 µg/l i 
samtliga laksteg. 
 
 

 
Figur 12. Figuren visar hur den lösta halten fluor varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. Den lösta halten fluor i L/S 10 koncentrat är ett maxvärde på 0.15 mg/l. 
För fluor är inte totalhalten i materialen ingående, koncentrat och avfall analyserad. 
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Figur 13. Figuren visar hur den lösta halten fosfat varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. Den lösta halten fosfat i L/S 2 koncentrat, ingående och avfall samt L/S 
10 avfall är ett maxvärden på 0.1 mg/l. Totalhalten fosfor i materialen ingående och 
koncentrat är minimivärden på 10 000 ppm.  
 
 

 
Figur 14. Figuren visar hur den lösta halten järn varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. Den lösta halten i L/S 2 koncentrat och avfall är maxvärden på 0.004 µg/l. 
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Figur 15. Figuren visar hur den lösta halten kadmium varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. Samtliga lösta halter kadmium är maxvärden. Halten i L/S 2 avfall är 0.09 
µg/l. De resterande halterna är samtliga 0.005 µg/l.  
 
 

 
Figur 16. Figuren visar hur den lösta halten kalcium varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion.  
 
 

0,05 0,05

0,09

0,05 0,050,05

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

K
o

n
ce

n
tr

a
ti

o
n

 i 
e

lu
a

t 
(µ

g
/l

)

Totalhalt i materialet, ppm

Kadmium, Cd

L/S 2

L/S 10

114

92

109

10,9 89,31

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30 35

K
o

n
ce

n
tr

a
ti

o
n

 i 
e

lu
a

t 
(m

g
/l

)

Totalhalt i materialet, %

Kalcium, Ca

L/S 2

L/S 10

Ingående  

och avfall 

Koncentrat 

Avfall Ingående 

Koncentrat 



24 
 

 
Figur 17. Figuren visar hur den lösta halten kalium varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion.  
 
 

 
Figur 18. Figuren visar hur den lösta halten klor varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. För klor är inte totalhalten analyserad i materialen ingående, koncentrat 
och avfall. 
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Figur 19. Figuren visar hur den lösta halten kobolt varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. Den lösta halten kobolt i L/S 10 ingående, koncentrat och avfall är 
maxvärden på 0.05 µg/l. Även halten i L/S 2 koncentrat är ett maxvärde på 0.05 µg/l. 
 
 

 
Figur 20. Figuren visar hur den lösta halten DOC varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion.  
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Figur 21. Figuren visar hur den lösta halten koppar varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. Den lösta halten koppar i L/S 10 koncentrat är ett maxvärde på 1 µg/l. 
 

 
Figur 22. Figuren visar hur den lösta halten krom varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. Samtliga lösta halter krom, förutom L/S 2 koncentrat, är maxvärden på 
0.5 µg/l. 
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Figur 23. Figuren visar hur den lösta halten kvicksilver varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. Samtliga lösta halter kvicksilver är maxvärden på 0.02 µg/l. 
 
 

 
Figur 24. Figuren visar hur den lösta halten magnesium varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion.  
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Figur 25. Figuren visar hur den lösta halten mangan varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion.  
 

 
Figur 26. Figuren visar hur den lösta halten molybden varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion.  
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Figur 27. Figuren visar hur den lösta halten natrium varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion.  
 

 
Figur 28. Figuren visar hur den lösta halten nickel varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. Samtliga lösta halter nickel, förutom L/S 2 avfall, är maxvärden på 0.5 
µg/l. 
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Figur 29. Figuren visar hur den lösta halten selen varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion.  
 
 

 
Figur 30. Figuren visar hur den lösta halten sulfat varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion.  
 
 

0,336

0,983

0,655

0,206

0,488

0,263

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 2 4 6 8 10

K
o

n
ce

n
tr

a
t 

i 
e

lu
a

t 
(µ

g
/l

)

Totalhalt i materialet, ppm

Selen, Se

L/S 2

L/S 10

340

282

492

1714 23

0

100

200

300

400

500

600

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7K
o

n
ce

n
tr

a
ti

o
n

e
n

 s
u

lf
a

tj
o

n
e

r 
i 

e
lu

a
t 

(m
g

/l
)

Totalhalt i materialet, %

Sulfat, SO4
2-

L/S 2

L/S 10

Avfall 

Ingående 

Koncentrat 

Koncentrat 

Ingående 

Avfall 



31 
 

 
Figur 31. Figuren visar hur den lösta halten zink varierar mellan de olika lakstegen för 
respektive fraktion. Samtliga lösta halter zink är maxvärden på 2 µg/l. 
 
Tabell 8. Utlakade mängder i respektive laksteg för fraktionerna ingående, koncentrat och 
avfall i enheten mg/kg TS. 

Element/ 
Förening 

Fraktion och laksteg, enhet mg/kg TS 
Ingående Koncentrat Avfall 

L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 L/S 2 L/S 10 
DOC 24 52.5 10.4 36.9 36 88.2 
SO4 680 709 564 569 984 1000 
PO4 < 0.2 < 1 < 0.2 < 1 < 0.2 < 1 
Cl 34 34.7 190 191 246 246 
F 2.6 5.75 1.6 < 3 2.2 4.32 
Ca 228 281 184 214 218 258 
K 53 79.2 63.8 102 74.4 107 
Mg 23.6 27.4 3.22 3.73 26 28.3 
Na 45.8 50.2 131 146 352 371 
Fe 0.0166 0.0847 < 0.008 < 0.1 < 0.008 < 0.07 
Al 0.0336 1.58 0.0904 2.42 0.0167 1.22 
As 0.00214 0.0169 0.002 0.01 0.0039 0.0243 
Ba 0.0594 0.46 0.0708 0.0897 0.0656 0.174 
Cd < 0.0001 < 0.0005 < 0.001 < 0.005 < 0.00018 < 0.000566 
Co < 0.00034 0.0007 < 0.001 < 0.005 0.000454 < 0.000792 
Cr < 0.001 < 0.005 0.0032 < 0.007 < 0.001 < 0.005 
Cu 0.0648 0.115 0.0128 < 0.02 0.039 0.0632 
Hg < 0.00004 < 0.0002 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00004 < 0.0002 
Mn 0.0506 0.0588 0.0111 0.0157 0.0366 0.0367 
Mo 0.15 0.18 0.0192 0.0217 0.206 0.221 
Ni < 0.001 < 0.005 < 0.001 < 0.005 0.0039 < 0.007 
Pb < 0.0004 < 0.002 < 0.0004 < 0.002 < 0.0004 < 0.002 
Sb 0.00116 0.00414 0.001 0.00192 0.0036 0.0098 
Se 0.00067 0.00228 0.00197 0.00567 0.00131 0.00328 
Zn < 0.004 < 0.02 < 0.004 < 0.02 < 0.004 < 0.02 
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DISKUSSION 
 
Mineralogisk sammansättning 
 
I tabell 6 framgår att apatithalten har ökat från 13.24 vikt % i ingående fraktion till 70.65 vikt 
% i koncentratet. Apatit är det dominerande fosforbärande mineralet. De mineral som beter 
sig på samma sätt och anrikas i koncentratet är samtliga fosfater, sulfater, karbonater samt 
haliden flusspat och sulfiden kopparkis. Dock är halterna av dessa mineral låga i 
apatitkoncentratet, förutom för kalcit, och varierar mellan 0.01 vikt % för flusspat till 3.20 
vikt % för ankerit. Halten kalcit ökar från 4.80 vikt % i ingående fraktion till 21.20 vikt % i 
koncentratet. Detta är ett problem eftersom karbonater såsom kalcit har buffrande egenskaper 
och motverkar pH-sänkningar enligt (30) då 6.3 < pH < 10.3: 
 
CaCO3 (kalcit) + H+ → Ca2+ + HCO3

-        
 

Av den anledningen strävar LKAB efter att karbonater i så stor utsträckning som möjligt ska 
ingå i avfallet istället för att anrikas i koncentratet. 
 
Inga silikater tycks anrikas i koncentratet, utan kan separeras bort och gå i avfallsfraktionen. 
Detta är positivt eftersom även silikater har buffrande egenskaper och motverkar pH-
sänkningar. Silikatbuffringen dominerar dock vid lägre pH än karbonatbuffringen och tar vid 
när övriga buffrande mineral är förbrukade (30). 
 
I avfallsfraktionen ingår de REE-bärande mineralen apatit på 2.15 vikt %, monazit på 0.03 
vikt % och allanit på 0.52 vikt %. Att dessa källor för REE finns i avfallet innebär en 
möjlighet för REE att spridas ut i den naturliga recipienten.  
 
I avfallet ingår även sulfiderna pyrit och kopparkis. Vittringen av dessa sulfider är en 
försurande process. Framför allt kan vittringen av järnsulfiden pyrit vara en kraftigt 
försurande process både i en reducerande miljö och i en oxiderande miljö. Pyrithalten i 
ingående fraktion är 0.93 vikt % och 1.29 vikt % i avfallsfraktionen. Kopparkis verkar dock 
anrikas i koncentratet och halten i avfallet är mycket låg på 0.01 vikt %. 
 
Vittring av pyrit i en oxiderande miljö är en kraftigt försurande process enligt (24) då pH > 
2.5: 
 
4FeS2 + 14H2O + 15O2 ↔ 4Fe(OH)3 + 8SO4

2- + 16H+ 
 
Surt gruvavfallsvatten kan bildas även i en syrefri miljö om det finns tillgång på lösta Fe3+- 
joner: 
 
14Fe3+ + FeS2 + 8H2O ↔ 15Fe2+ + 2SO4

2- + 16H+ 
 
Värt att notera är även att magnetit i ingående fraktion utgör 27.48 vikt %. Endast en liten 
andel på 0.97 vikt % ingår i koncentratet och 39.18 vikt % går i avfallsfraktionen. Genom 
magnetsepareringen tar man tillvara på den största andelen magnetit som förekommer i 
materialet, innan detta material går in i anrikningsprocessen av apatit som ingående fraktion. 
Den mängd magnetit som går i avfallsfraktionen är jämförelsevis liten med den ursprungliga 
halten och kommer inte att tas tillvara. 
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Kemisk sammansättning 
 
I fraktionerna ingående, koncentrat och avfall är totalt fyra RE-element analyserade (tabell 7). 
I fraktionen koncentrat anrikas RE-elementen yttrium och lantan. För cerium är halten > 500 
ppm i både ingående fraktion och koncentrat och man kan således inte säga någonting om vad 
ceriumhalten i dessa fraktioner uppgår till. Skandium anrikas inte i koncentratet. Att lantan, 
yttrium och cerium anrikas i koncentratet är någonting som kan förväntas eftersom den största 
andelen av koncentratet utgörs av apatit, som är ett REE-bärande mineral. Även halten 
monazit ökar. Allanit förekommer också i koncentratet, men halten är lägre jämfört med i 
ingående fraktion och avfallsfraktion.  
 
Om man tittar på de kemiska formlerna för de REE-bärande mineralen monazit och allanit 
kan förutom lantan, cerium och yttrium även RE-elementen neodym, praseodym, samarium 
och gadolinium sitta bundna i dessa mineral. I en studie där man har undersökt vilka RE-
element som förekommer i apatit associerat till apatitjärnmalmen i Kirunavaara har samtliga 
RE-element förutom prometium kunnat identifieras (20). Det är alltså möjligt att fler RE-
element än de som anges i tabell 7 skulle kunna identifieras i de olika fraktionerna. 
 
Elementhalterna i sjösediment i Kamlungeträsket enligt tabell 7 kan användas som naturliga 
bakgrundshalter för LKAB. Vid jämförelse mellan dessa halter och totalhalterna av sällsynta 
jordartsmetaller i avfallsmaterialet framkommer enligt tabell 1 att cerium är förhöjt 4.1 
gånger, lantan är förhöjt 4.5 gånger, skandium är förhöjt 2.5 gånger och yttrium är förhöjt 2.1 
gånger. 
 
Det LKAB använder som referensnivå för apatitkoncentratet är fosforhalten, som ska vara 
minst 15.5 %. För fosfor är totalhalterna enligt tabell 7 i fraktionerna ingående och koncentrat 
minimivärden på 10 000 ppm, det vill säga 1 %. Totalhalten fosfor ska vara hög i 
koncentratet, men eftersom endast minimivärden på fraktionerna ingående och koncentrat 
finns så framkommer inte hur omfattande fosforanrikningen i koncentratet är. Anrikningen av 
apatit ger dock viss information om detta (tabell 6). 
 
Koppar, arsenik, kalcium, mangan och strontium anrikas i koncentratet. Att kalcium anrikas i 
koncentratet beror främst på koncentratets innehåll av apatit och kalcit. Andra element som 
anrikas i koncentratet, dock i mycket mindre omfattning, är kadmium, rhenium, selen, 
germanium, bly, wolfram och kol.  Totalhalten kvicksilver i fraktionerna ingående och avfall 
är maxvärden och värdena på totalhalterna i samtliga fraktioner sammanfaller med varandra. 
Kvicksilver kan av den anledningen möjligen anrikas i koncentratet.  
 
Laktester 
 
Samtliga element som analyserats i totalanalysen på fraktionerna ingående, koncentrat och 
avfall har inte analyserats i laktesterna. Dessa element är Ag, Be, Bi, Ce, Cs, Ga, Ge, Hf, In, 
La, Li, Nb, Rb, Re, Sc, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y och Zr. Ingen av de fyra 
sällsynta jordartsmetallerna som analyserats i totalanalysen har således analyserats i 
laktesterna. Detta trots att framför allt cerium, lantan och yttrium, men även skandium, 
förekommer i höga totalhalter jämfört med de flesta andra metallerna i de olika fraktionerna 
enligt tabell 7. 

Att endast maxhalter i eluaten har kunnat fastställas för vissa element i de olika lakstegen 
innebär att det inte är möjligt att avläsa hur utlakningen förändras med förändrade 
förhållanden. Denna problematik gäller speciellt för elementen zink, bly, kvicksilver, 
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kadmium, krom, nickel, kobolt, fosfor och järn. Den slutsats som kan göras är att utlakningen 
i alla fall inte överskridit denna maxhalt, däremot framgår inte hur låg halten är.  

För elementen zink, bly och kvicksilver finns enligt figur 31, figur 11 respektive figur 23 
endast maxvärden fastställda och dessa maxvärden sammanfaller för respektive element. För 
kadmium är halten i L/S 2 avfall skiljt från de övriga maxhalterna enligt figur 15. För krom är 
enligt figur 22 samtliga lösta halter, förutom L/S 2 koncentrat, maxvärden som sammanfaller 
med varandra. För nickel är enligt figur 28 samtliga lösta halter, förutom L/S 2 avfall, 
maxvärden som sammanfaller. För kobolt har endast maxvärden kunnat fastställas i L/S 10 
för samtliga fraktioner, samt i L/S 2 koncentrat, och dessa maxvärden sammanfaller med 
varandra enligt figur 19. För fosfat har enligt figur 13 endast maxvärden kunnat fastställas i 
L/S 2 för samtliga fraktioner samt i L/S 10 avfall. För fosfat sammanfaller samtliga 
eluathalter, förutom halten i L/S 10 koncentrat, som är en något högre halt. För järn är enligt 
figur 14 den lösta halten i L/S 2 koncentrat samt L/S 2 avfall maxvärden vilket gör att inga 
variationer i utlakningen för järn i det första laksteget kan avläsas. 
 
För arsenik är halterna i L/S 2 och L/S 10 koncentrat maxvärden enligt figur 9 och för koppar 
är L/S 10 koncentrat ett maxvärde enligt figur 21. Detta göra att man ändå kan avläsa 
variationer i utlakningen generellt sett. Man vet att i fraktionen koncentrat överstiger den lösta 
halten koppar och arsenik i det andra laksteget, samt den lösta halten arsenik i det första 
laksteget, inte detta värde. 
 
Att halterna ökar i det andra laksteget indikerar att laktestet inte har kunnat beskriva den 
maximala utlakningen, att laktesterna inte utförs under tillräckligt lång tid för att jämvikt ska 
ställa in sig mellan fast och löst fas. Detta kan leda till att halterna i eluaten underskattas. 
Resultatet för järn enligt figur 14, aluminium enligt figur 7, arsenik enligt figur 9 och delvis 
barium enligt figur 10 uppvisar detta. För barium är det i den ingående fraktionen som 
eluathalten i L/S 10 är högre än i L/S 2. 
 
De element som lakas ut i första respektive andra laksteget visas i figur 32 A-B respektive 
figur 33 A-B. I figur 32 B finns aluminium med, eftersom mycket mer löst aluminium lakas ut 
i det andra laksteget jämfört med det första.  
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Figur 32 A. Figuren visar de element som lakats ut i L/S 2 och som anges i enheten mg/l i 
eluat. 
 

 
Figur 32 B. Figuren visar de element som lakats ut i L/S 10 och som anges i enheten mg/l i 
eluat. 
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Fosfat finns inte med i figur 32 A eftersom endast maxhalter har kunnat fastställas, vilka 
samtliga ligger på 0.1 mg/l, det samma gäller för L/S 10 avfall. Fluor i L/S 10 koncentrat är 
också ett maxvärde på 0.15 mg/l och finns därför inte med i figur 32 B.  

Av samtliga element är det svavel, i form av sulfat, som dominerar utlakningen. Fluor, klor, 
natrium, kalcium, sulfat, aluminium respektive DOC lakas ut med samma variation mellan de 
olika fraktionerna i första och andra laksteget. Det vill säga eluathalten är högst respektive 
lägst i samma fraktioner i de olika lakstegen för respektive element. Variationen i utlakningen 
för sulfat och magnesium varierar på samma sätt som DOC i det första laksteget. Det vill säga 
när DOC-halten ökar eller minskar så ökar eller minskar även eluathalten sulfat och 
magnesium. I det andra laksteget är det endast sulfat som varierar på samma sätt som DOC-
halten. 

Figur 33 A-B visar halterna av de resterande element som lakats ut efter det första respektive 
andra laksteget. Dessa element redovisas i separata figurer eftersom halterna är mycket lägre 
och redovisas i enheten µg/l. 

 
Figur 33 A. Figuren visar de element som lakats ut i L/S 2 och anges i enheten µg/l. Halten 
DOC anges i enheten mg/l i eluat. 
 
I ingående fraktion enligt figur 33 A saknas värden för krom och nickel eftersom halterna är 
maxvärden. I fraktionen koncentrat saknas värden för järn, arsenik, kobolt och nickel eftersom 
dessa halter är maxvärden. Av samma anledning saknas värden för järn och krom i fraktionen 
avfall.  
 
De spårmetaller som enligt figur 33 A lakas ut i högst halter är aluminium, barium, koppar, 
mangan, molybden och delvis järn. Dessa halter överstiger 5 µg/l. Även halten järn i 
fraktionen L/S 2 ingående överstiger 5 µg/l. 
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Molybden och antimon lakas ut med samma variation som DOC, det vill säga när halten DOC 
varierar mellan de olika fraktionerna så varierar även de lösta halterna molybden och antimon 
på samma sätt. Möjligen gäller även detta för arsenik. Halten arsenik i fraktionen koncentrat 
är ett maxvärde på 1 µg/l. Denna halt är alltså lägre än halten i fraktionen ingående som är 
1,07 µg/l. Nickel uppvisar den högsta lösta halten när halten DOC är som högst. Maxvärdet 
för nickel är 0,5 µg/l i fraktionerna ingående och koncentrat och i fraktionen avfall ligger 
halten på 1,95 µg/l. Man kan alltså inte säga hur halten löst nickel varierar mellan 
fraktionerna ingående och koncentrat.  

 
Figur 33 B. Figuren visar de element som lakats ut i L/S 10 och anges i enheten µg/l i eluat. 
Halten DOC anges i mg/l. 
 
I fraktionen koncentrat saknas värden för arsenik och koppar i figur 33 B eftersom dessa 
halter är maxvärden. Vid jämförelse mellan utlakningen enligt figur 33 A och figur 33 B ser 
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mer i det andra laksteget, varav mest i fraktionen koncentrat. Detta beror förmodligen på att 
jämvikt inte hunnit ställa in sig mellan fast fas och lösning, eftersom skaktiden är längre i det 
andra laksteget. Mer arsenik lakas ut i det andra laksteget i fraktionerna ingående och avfall, 
för fraktionen koncentrat finns endast ett maxvärde. Samma gäller för aluminium vid 
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övriga fraktionerna är mönstret omvänt, även om eluathalterna molybden i det andra laksteget 
ligger relativt jämnt i fraktionerna ingående och avfall. DOC-halten varierar på samma sätt i 
båda lakstegen och lägre halter DOC förekommer i det andra laksteget. I det andra laksteget 
varierar de lösta halterna arsenik och antimon på samma sätt som DOC. Maxhalten arsenik 
respektive koppar i fraktionen koncentrat ligger på 1 µg/l.  

Vid jämförelse av sulfathalterna enligt figur 32 A och i figur 32 B ser man att dessa halter 
varierar på liknande sätt som de lösta halterna arsenik och antimon enligt figur 33 A 
respektive figur 33 B. Anledningen till detta kan vara att arsenik och antimon ingår i 
sulfidmineral och går i lösning när dessa mineral oxideras. Även kobolt- och 
molybdenhalterna i figur 33 A varierar på liknande sätt som sulfat. I det andra laksteget finns 
endast maxvärden för kobolt vilket gör att inga variationer kan avläsas och för molybden 
lakas något mer ut i fraktionen ingående än i fraktionen avfall, varav det motsatta förhållandet 
råder för sulfat. 

Om inga värden finns på totalhalten i materialet kan man inte se hur utlakningen påverkas av 
totalhalten i materialet. För klor och fluor är inte totalhalterna i materialen ingående, 
koncentrat och avfall analyserade i totalanalysen. 

Tabell 9. Totalhalter av respektive element i de olika materialen ingående, koncentrat och 
avfall. Värdena är hämtade från tabell 7 i resultatdelen. 

Element 
Halt 

Enhet 
Ingående Koncentrat Avfall 

S 0.49 0.22 0.64 % 
Fe 17.5 1.03 22.5 % 
Al 3.34 0.15 4.12 % 
C 0.78 3.27 0.2 % 
Ca 8.36 30.7 2.69 % 
K 1.3 0.06 1.62 % 
Mg 2.98 0.74 2.94 % 
Na 1.55 0.13 2 % 
P >10000 >10000 4340 ppm 
As 12.4 53 4.6 ppm 
Ba 180 110 200 ppm 
Co 87.3 8.6 110.5 ppm 
Cr 14 24 294 ppm 
Cu 207 520 84.1 ppm 
Mn 1210 2290 875 ppm 
Mo 6.92 10.8 34.6 ppm 
Ni 95.5 21.8 269 ppm 
Sb 0.18 0.16 0.32 ppm 
Se 3 9 2 ppm 
 
Utlakningen av magnesium, sulfat och antimon i det första och andra laksteget verkar 
påverkas av totalhalten i materialet. För de övriga elementen verkar inte detta samband finnas. 
Att det inte finns något samband mellan totalhalten i materialen och eluathalterna för 
aluminium, järn och arsenik kan bero på att jämvikt inte hunnit ställa in sig mellan löst och 
fast fas under laktestet. Detta gäller även för barium i den ingående fraktionen.  
 
Anmärkningsvärt för kalcium är att trots att totalhalten i koncentratet enligt tabell 9 är mycket 
högre än i det ingående materialet och i avfallsmaterialet, vilket främst beror på koncentratets 
innehåll av apatit och kalcit, är det från koncentratet som de lägsta halterna lakas ut både i det 
första och andra laksteget enligt figur 16.  
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För fosfor kan ingenting sägas om hur den lösta halten fosfat förhåller sig till totalhalten i 
materialet eftersom endast maxvärden kunnat fastställas för L/S 2 i samtliga fraktioner samt 
för L/S 10 avfall. Dessutom är totalhalten fosfor i fraktionerna ingående och koncentrat 
minimivärden.  

Totalhalten nickel är högst i avfallsmaterialet och från detta material lakas också de högsta 
halterna i det första laksteget. Däremot finns endast maxvärden i eluaten för fraktionerna 
ingående och koncentrat. Totalhalten selen är högst i koncentratet och från detta material 
lakas också de högsta halterna. Däremot lakas mer selen ut från avfallsmaterialet än från det 
ingående materialet, trots att totalhalten selen är något högre i det ingående materialet.  

Tabell 10. Naturvårdsverkets bedömning av tillstånd för metaller i grundvatten. 
Klass Benämning Kadmium Zink Bly Arsenik 

1 Mycket låg halt < 0.05 < 5 < 0.2 < 1 

2 Låg halt 0.05-0.1 5-20 0.2-1 1-5 

3 Måttlig halt 0.1-1 20-300 1-3 5-10 

4 Hög halt 1-5 300-1000 3-10 10-50 

5 Mycket hög halt > 5 > 1000 > 10 > 50 

Halter i µg/l. 

Vid jämförelse av eluathalterna i L/S 10 avfall med värdena i tabell 10 så bedöms halterna av 
kadmium, zink och bly som mycket låga. Halten arsenik bedöms som låg. Eluathalterna för 
kadmium, bly och zink är dessutom maxvärden och kan alltså vara lägre.  

I tabell 11 jämförs eluathalterna i L/S 10 avfall med de jämförelsevärden som 
Naturvårdsverket har publicerat för sjöar i norra Sverige. Detta görs i syfte att se om 
elementet uppvisar en förhöjd halt i eluaten och i sådana fall hur många gånger denna 
förhöjning är. Tyvärr är de flesta eluathalter maxvärden. Detta är ändå en indikation om vad 
halten skulle kunna uppgå till men däremot inte överskrida. I samma syfte visar i tabell 12 
lösta flödesviktade halter av olika element i Kalixälven jämfört med eluathalterna av samma 
element i L/S 10 avfall. 
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Tabell 11. Naturvårdsverkets jämförelsevärden för lösta metallhalter i sjöar i norra Sverige 
jämfört med eluathalterna i L/S 10 avfall. 

Element 
Eluathalt i L/S 

10 avfall 
Naturvårdsverkets 

jämförelsevärde 
Antal gånger 

förhöjning 

Cu 3.72 0.3 1.2 

Zn < 2 0.9 2.2 

Cd < 0.05 0.009 5.6 

Pb < 0.2 0.11 1.8 

Cr < 0.5 0.05 10 

Ni < 0.5 0.2 2.5 

Co < 0.05 0.03 1.7 

As 2.53 0.2 12.7 

Hg < 0.02 0.002 10 

Halter i µg/l. 

Enligt tabell 11 uppvisar arsenik en kraftig förhöjning i L/S 10 avfall på 12.7 gånger. Krom, 
kvicksilver och kadmium uppvisar även de kraftiga förhöjningar vid jämförelsen med 
maxvärdet. Eluathalterna för zink och nickel är förhöjda strax över 2 gånger, men halterna är 
maxvärden och kan alltså vara lägre. Koppar, bly och kobolt uppvisar alla en förhöjning 
mindre än 2 gånger varav bly- och kobolthalterna är maxvärden.   

Tabell 12. Lösta flödesviktade halter i Kalixälven jämfört med eluathalterna i L/S 10 avfall. 
Element Eluathalt i L/S 

10 avfall 
Löst flödesviktad halt 

i Kalixälven 
Antal gånger 

förhöjning 
Ca 9.31 mg/l 3.7 mg/l 2.5 
K 5.43 mg/l 0.6 mg/l 9.1 

Mg 0.814 mg/l 1.0 mg/l 0.8 
Na 9.6 mg/l 1.5 mg/l 6.4 
Cl 5.1 mg/l 1.2 mg/l 4.3 

DOC 7 mg/l 4.0 mg/l 1.8 
Fe 0.0071 mg/l 0.426 mg/l Högre halt i Kalixälven 
Al 144 µg/l 20 µg/l 7.2 
Ba 14.4 µg/l 7 µg/l 2.1 
Co < 0.05 µg/l 0.06 µg/l Högre halt i Kalixälven 
Cu 3.72 µg/l 0.50 µg/l 7.4 
Mn 0.781 µg/l 10 µg/l Högre halt i Kalixälven 
Mo 6.11 µg/l 0.30 µg/l 20.4 
Ni < 0.5 µg/l 0.32 µg/l 1.6 
Zn < 2 µg/l 0.86 µg/l 2.3 

Värden hämtade från referens (31). 

Enligt tabell 12 bedöms eluathalten molybden som kraftigt förhöjd på ca 20 gånger. Även 
eluathalterna för kalium, koppar, aluminium och natrium uppvisar stor förhöjning vid denna 
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jämförelse. Av de övriga elementen uppvisar klor en relativt stor förhöjning medan de 
resterande elementen ligger inom intervallet från att uppvisa en lägre halt än i Kalixälven, upp 
till 2.5 gångers förhöjning för kalcium.  

Mobilitet och toxicitet för utvalda element 
 
Toxiciteten för olika element är beroende av deras biotillgänglighet, det vill säga 
tillgängligheten för biologiskt upptag. Biotillgängligheten är i sin tur beroende av elementens 
speciering. Speciering innebär vilken kemisk eller fysisk form ett grundämne uppträder i (24). 
Vanligen är fria metalljoner betydligt mer tillgängliga för biologiskt upptag jämfört med när 
metallerna förekommer som lösta komplex (32). 
 
Specieringen är också den viktigaste faktorn som påverkar elementens mobilitet och den är 
främst beroende av pH och redox (24). En redoxprocess innebär en överföring av elektroner 
mellan ämnen, det vill säga en elektronavgivande oxidation och en elektronupptagande 
reduktion (32). I marken är bland annat jordlagrens kornstorleksfördelning samt halten av 
lerpartiklar och organiskt material viktiga faktorer som påverkar elementens mobilitet. 
Generellt sett minskar mobiliteten med ökande halt av lerpartiklar och organiskt material. 
Samma generella slutsats kan inte dras för pH och redox eftersom förändrade förhållanden 
både kan öka och minska mobiliteten beroende på vilket element det handlar om (33). 
 
DOC är en förkortning för dissolved organic carbon, alltså löst organiskt kol. En uppskattning 
av koncentrationen humusämnen i vatten brukar tas fram genom att mäta koncentrationen 
DOC. Den största andelen DOC utgörs i de flesta fall av kol i humusämnen, men DOC kan 
dock även innefattar andra typer av löst organiskt kol (32). 
 
Utfällning och adsorption är de två viktigaste kemiska processerna som binder metaller i 
mark. Om de ingående jonerna förekommer i tillräckligt höga koncentrationer i markvatten 
kan en utfällning bildas. En hög koncentration DOC i markvattnet motverkar dock utfällning 
eftersom DOC bildar starka komplex med många metalljoner och minskar därmed metallens 
tillgänglighet för utfällning. Adsorption innebär att ett löst ämne fastnar på en yta i marken. 
Denna process är pH-beroende och katjoner och anjoner beter sig på olika sätt (32). I sura 
vatten tenderar katjoner att vara mer mobila än anjoner. I vatten med normalt pH (5-8) är 
anjoner generellt sett mer mobila än katjoner, som då tenderar att adsorberas på ytor (24). 
Detta beror på att en stor del av partiklarnas laddning är pH-beroende ytkomplex. 
 
Viktiga typer av utfällningar är sulfider, karbonater, oxider och hydroxider samt sulfater och 
fosfater. Sulfider är stabila i en reducerande miljö. För att karbonater ska fällas ut krävs en 
tillräckligt hög halt fria karbonatjoner. För att dessa ska kunna existera i markvatten krävs att 
pH > 7. För att utfällningen av oxider och hydroxider ska vara möjlig krävs en hög 
koncentration hydroxidjoner, som i sin tur kräver ett högt pH (32). 
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I figur 34 A-E visas på ett förenklat sätt hur pH och redoxförhållanden påverkar mobiliteten 
hos de angivna elementen. Figurerna är utformade efter referens (24). De olika färgerna i 
figurerna symboliserar: 

  Mycket mobil        Mobil          Något mobil         Ej mobil 

Figur 34 A) Relativ mobilitet under reducerade förhållanden i frånvaro av vätesulfid.  
5 < pH < 8: 
 
K Ca Mg Na S P Cl F 
 
Figur 34 B) Relativ mobilitet under reducerade förhållanden i närvaro av vätesulfid.  
5 <  pH < 8: 
 
K Ca Mg Na S P Cl F 
 
Figur 34 C) Relativ mobilitet vid oxiderande förhållanden. pH < 3: 
 
K Ca Mg Na S P Cl F 
 
Figur 34 D) Relativ mobilitet vid oxiderande förhållanden. 5 < pH < 8: 
 
K Ca Mg Na S P Cl F 
 
Figur 34 E) Relativ mobilitet vid oxiderande förhållanden och i närvaro av en stor mängd 
järnoxidhydroxidpartiklar. 5 < pH < 8: 
 
K Ca Mg Na S P Cl F 
 

Fluor, F 

Mobilitet och toxicitet: Fluor är ett essentiellt spårelement i levande organismer (9) där det 
mesta tas upp i tandvävnaden och benstommen. Vid fluorbrist kan tandskador och benskörhet 
uppkomma (34).  Mobiliteten för fluor liknar den för klor och mobiliteten är mycket hög i de 
flesta naturliga miljöer (24). Fluor är ett saltbildande mycket reaktivt grundämne som inte 
förekommer som fritt element i naturen, utan alltid kemiskt bundet, vanligen som fluorid (35). 
Förhöjda fluorhalter i dricksvattentäkter innebär samma problematik som med klorid och 
sulfat, nämligen att fluoridjonerna kan öka mobiliteten för metallkatjoner, vilket kan göra 
vattnet otjänligt som dricksvatten (36).  

 Fosfor, P 

Mobilitet och toxicitet: Fosfor är ett huvudelement i levande organismer (9) och förekommer i 
naturen bundet till syre som olika fosfater (37). Fosfat förekommer inte naturligt i höga halter 
eftersom mobiliteten är begränsad (24). Fosfor är ett övergödande växtnäringsämne i svenska 
sötvatten eftersom tillförsel av fosfor till vatten ger en ökad produktion av alger och annan 
vegetation. Övergödning leder till ökad syrgasförbrukning vid nedbrytning av det organiska 
materialet och detta i sin tur påverkar vattnens biologiska mångfald. Tillförsel av fosfor gör 
även vattnet grumligt vilket skapar problem vid nyttjandet av vattnet som bad-, fiske- och 
dricksvatten (38). 
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Klor, Cl 

Mobilitet och toxicitet: Klor har inga biologiska funktioner i levande organismer (9). Klor är 
ett saltbildande mycket reaktivt grundämne och förekommer därför inte som fritt element i 
naturen, utan huvudsakligen i anjonform som klorid (39). Klorid är mycket mobilt i de flesta 
naturliga miljöer (24) och transporteras relativt fritt i marken. Det huvudsakliga problemet 
med klorid är förhöjda kloridhalter i dricksvattentäkter eftersom kloridjoner ökar mobiliteten 
för positiva metalljoner då dessa bildar mer eller mindre lättlösliga jonbindningar med 
kloridjonen. Ytterligare ett problem med förhöjda kloridhalter är att växtlighet kan vara 
känslig för förhöjda salthalter. Membran i växtrötter släpper genom vatten men stoppar salt, 
vilket leder till att en förhöjd salthalt gör det svårare för växter att ta upp vatten (40). 

I figur 35 A-E visas på ett förenklat sätt hur pH och redoxförhållanden påverkar mobiliteten 
hos de angivna elementen. Figurerna är utformade efter referens (24). De olika färgerna i 
figurerna symboliserar: 

 Mycket mobil         Mobil           Något mobil         Ej mobil 

Figur 35 A) Relativ mobilitet under reducerade förhållanden i frånvaro av vätesulfid.  
5 < pH < 8: 
 

Sb Mn Ba As Se Hg Pb Zn Cd Mo Cu Ni Cr Co Al Fe Bi In Re Sn Te Th V 

 
Figur 35 B) Relativ mobilitet under reducerade förhållanden i närvaro av vätesulfid.  
5 < pH < 8: 
 

Sb Mn Ba As Se Hg Pb Zn Cd Mo Cu Ni Cr Co Al Fe Bi In Re Sn Te Th V 

 
 
Figur 35 C) Relativ mobilitet vid oxiderande förhållanden.  
pH < 3: 
 

Sb Mn Ba As Se Hg Pb Zn Cd Mo Cu Ni Cr Co Al Fe Bi In Re Sn Te Th V 

 
Figur 35 D) Relativ mobilitet vid oxiderande förhållanden. 5 < pH < 8: 
 

Sb Mn Ba As Se Hg Pb Zn Cd Mo Cu Ni Cr Co Al Fe Bi In Re Sn Te Th V 

 
Figur 35 E) Relativ mobilitet vid oxiderande förhållanden och i närvaro av en stor mängd 
järnoxidhydroxidpartiklar. 5 < pH < 8: 
 

Sb Mn Ba As Se Hg Pb Zn Cd Mo Cu Ni Cr Co Al Fe Bi In Re Sn Te Th V 

 
I figur 35 E är mobiliteten för rhenium (Re) inte angiven. Orsaken till detta är att kunskap 
saknas om rheniums mobilitet under dessa förhållanden. 
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Aluminium, Al 
 
Mobilitet och toxicitet: Aluminium är inget redoxelement, men dess speciering är starkt 
beroende av pH. Lösligheten för aluminium är som lägst vid pH 7, då aluminium fälls ut som 
oxidhydroxid. Lösligheten ökar vid ökande och minskande pH. Vid lågt pH är den fria 3-
värda aluminiumjonen vanligast förekommande i naturen (24). I en reducerande miljö är 
mobiliteten mycket begränsad då den fria 3-värda katjonen mycket lätt fastnar på laddade ytor 
(11). Aluminium är varken ett makro- eller mikronäringsämne för levande organismer (9). 
Däremot kan den 3-värda katjonen bilda mycket svårlösligt aluminiumfosfat med fosfor, 
vilket minskar tillgängligheten av livsviktig fosfor för levande organismer. Ytterligare ett 
problem är att om katjonen kommer ut i naturliga system med neutralt pH kommer 
aluminiumoxidhydroxid att fällas ut. Aluminiumoxidhydroxiden kan fastna på fiskars gälar 
och orsakar en stark slembildning, vilken försvårar syreupptaget för fisken (41). 
 
Antimon, Sb 
 
Mobilitet: Antimon är en halvmetall som är relativt mobil under oxiderande förhållanden, då i 
oxidationsformen Sb(V) i form av antimonat. Antimonat adsorberas i begränsad omfattning 
till järn- och aluminiumoxider vid pH < 7. Under reducerande förhållanden och/eller vid lågt 
pH förekommer antimon vanligen som Sb(III) (32) och denna species är väldigt 
partikelreaktiv och fastnar därför lätt på laddade ytor (11). Mobiliteten för antimon är lägre i 
en reducerande miljö än i en oxiderande miljö. Sb(III) adsorberas endast svagt till järn- och 
aluminiumoxider, men adsorptionen ökar med ökande pH. Både Sb(V) och Sb(III) reagerar 
med sulfid och bildar komplex eller fälls ut (32). Antimon är således som mest mobilt i en 
oxiderande miljö vid pH > 7 men kunskapen kring mobiliteten för antimon är begränsad (11).  
 
Toxicitet: Antimon har ingen biologisk funktion i levande organismer (9) och verkar vara mer 
toxisk för djur och människor än för växter (27). Toxiciteten är inte lika välstuderad som för 
den snarlika halvmetallen arsenik. Antimon tas upp långsammare än arsenik i celler, och det 
är huvudsakligen Sb(III) som tas upp. Sb(III) anses vara mer toxiskt än Sb(V). Det 
förekommer även naturligt metylerade antimonföreningar vilka anses mycket toxiska (41). 
Antimon bioackumuleras inte starkt och medför därför inte heller någon risk för 
biomagnifikation i den akvatiska näringskedjan (42).  
 
Arsenik, As 
 
Mobilitet: Vid naturliga pH-förhållanden (5 < pH < 8) och oxiderande miljö förekommer 
halvmetallen arsenik vanligen som arsenatjoner, As(V), starkt bundet till främst järnoxider. 
Vid pH > 8.5 desorberas arsenik och går ut i lösning (43). Vid lägre pH och/eller under 
reducerande förhållanden förekommer arsenik vanligen som arsenitjoner, As(III). Även 
arsenit adsorberas till främst järnoxider vid pH > 7 men bindningarna är dock betydligt 
svagare än bindningarna med arsenat. Under reducerande förhållanden kan både arsenit och 
arsenat reagera med sulfid och bildar då svårlösliga sulfider (32). Arsenik är således som mest 
mobilt i en oxiderande miljö vid högt pH.  
 
Toxicitet: Arsenik är möjligen ett essentiellt spårelement för vissa arter (9). Arsenik beter sig i 
allmänhet som fosfor i marken (27) och i fosforfattiga vattenmiljöer är arsenat toxisk även i 
mycket låga halter, framförallt mot alger (41). Alger anses vara de känsligaste vattenlevande 
organismerna för förhöjda arsenikhalter. Däremot tolererar och metaboliserar 
mikroorganismer i allmänhet relativt höga halter arsenik. Arsenik kan finnas i organisk och 
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oorganisk form varav den senare är den giftigare. As (III) har ansetts vara den mest giftiga 
formen av oorganisk arsenik, medan As (V) endast är måttligt toxiskt (27). Detta eftersom 
As(III) har visats vara genotoxisk och mutagen (44). As(III) kan alltså påverka arvsmassan 
eller förändra den genetiska informationen (DNA). 
 
Barium, Ba 
 
Mobilitet: I lösning förekommer barium främst som fria 2-värda katjoner och till viss del 
komplexbundet med DOC (32). Lösligheten i naturen är däremot relativt låg då barium snabbt 
fälls ut som svårlösliga sulfater och karbonater. Barium är inget redoxelement (27). Främst är 
det närvaron av sulfat som begränsar mobiliteten för barium, men barium adsorberas även 
starkt till lerpartiklar (41). Barium adsorberas även till järnoxider, främst vid högt pH, men 
dessa bindningar är relativt svaga (32). I en reducerande miljö är mobiliteten för barium hög 
så länge inte sulfathalterna är alltför höga (11). 
 
Toxicitet: Barium är potentiellt en essentiell spårmetall för vissa djurarter, dock inte för växter 
(27). Mobiliteten är relativt begränsad i naturliga system och därmed även biotillgängligheten. 
Barium verkar inte bioackumuleras i någon större utsträckning, utan passerar snabbt genom 
organismen (41). Toxiska effekter kan dock uppstå om barium substituerar för kalcium och 
därmed påverkar nerver och muskler. Barium kan även störa fortplantningen för akvatiska 
organismer (32). Barium tas upp lätt av växter, i synnerhet i jordar med lågt pH. Eventuellt 
kan bariumjoner falla ut som sulfat och således störa växtens metabolism, men barium är 
toxiskt för organismer bara i mycket höga koncentrationer (27).  
 
Bly, Pb 
 
Mobilitet: I en oxiderande miljö har bly relativt låg mobilitet (24). Bly förekommer i löst form 
främst komplexbundet med DOC. I marken binds bly starkt till organiskt material samt till 
järn-, mangan- och aluminiumoxider (32). Vid högt pH kan bly medfällas med fosfater, 
karbonater och sulfater (27). Bly är som mest mobilt i en reducerande miljö utan sulfid. I 
närvaro av sulfid bildar bly svårlösliga sulfider (24). Sammantaget är mobiliteten för bly i 
naturliga system högst begränsad. 
 
Toxicitet: Bly har inga biologiska funktioner hos levande organismer (9) och anses vara en av 
de mest toxiska metallerna i naturen (45). Generellt sett är oorganiska blyföreningar mindre 
toxiska för organismer i mark- och vattenmiljön än organiska (41). Bly är framför allt en 
toxisk metall för djur och människor (27) och tas vanligen upp av lungorna för att sedan 
transporteras vidare via blodet och ansamlas i lever, njure och mjälte. Utsöndringen av bly ur 
kroppen går mycket långsamt, vilket gör att halterna i kroppen gradvis ökar och bly lagras i 
skelettet (46). Bly förekommer främst i svårlösliga former i naturen och mobiliteten är låg. 
Trots detta är växternas upptag av bly proportionellt mot blyhalterna i marken, men upptaget 
beror både på markens och växternas egenskaper. Upptaget är högst i jord med lågt pH och 
med låg halt organiskt material. Det mesta av metallen som tas upp av växten ackumuleras i 
rötterna men ger i allmänhet inga effekter på växten, förutom vid extremt höga blyhalter. 
Detta är dock inte sannolikt under naturliga förhållanden (27). Däremot om blyet transporteras 
vidare i växten kan det ge missfärgning av bladen med försämrad fotosyntes och 
vattentransport som följd. Vissa marklevande djur, såsom daggmaskar, tar upp bly direkt från 
marken vilket leder till att blyet sedan förs vidare högre upp i näringskedjan till fåglar och 
andra djur (46). 
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Indium, In 
 
Mobilitet: Naturligt förekommande indium uppträder vanligen i oxidationstillstånden In(III) 
(41), men även In(I) och In(II) förekommer (47). Indium är ett kalkofilt element (3) och 
förekommer ofta i sulfidmineral vilket är orsaken till att indium blir immobil i en reducerande 
miljö i närvaro av sulfid. Indium har låg mobilitet i naturliga system. I marken sitter ofta 
indium bundet till organiskt material eller adsorberat till järnoxider. Lösligheten för indium är 
som störst mellan pH 5-9. I surare miljöer kan indium förekomma i jonformerna InCl3+ och 
In(OH)3+. Vid mer alkalina förhållanden kan indium förekomma i jonformen In(OH)4

- (41). 
 
Toxicitet: I allmänhet är halterna av indium i naturen låga och därmed är risken för toxiska 
halter inte särskilt stor, trots att toxiciteten hos indium anses vara relativt hög. De ekotoxiska 
effekterna hos indium verkar inte vara väl studerade. Indium har liksom gallium mycket hög 
affinitet för svavel- och kväveligander i organiska föreningar. Av den anledningen är indium 
troligen starkt biokemiskt reaktiv (48). Mikroorganismer kan vara relativt känsliga för indium 
eftersom nitrifikationen hämmas av tillskott av indium. Toxiciteten hos In(III) kopplas till 
dess likhet med Fe(III), som gör att In(III) kan byta ut Fe(III) i flera viktiga biomolekyler. 
Mikroorganismer tycks dock ha en bättre förmåga att utveckla resistens mot indium än de 
högre växterna. Exempelvis har försök visat att trots att indium orsakar minskad tillväxt hos 
bakterien Pseudomonas fluorescens under de första timmarna, utvecklade bakterien efter ett 
tag en förmåga att fälla ut indium som svårlösliga fosforföreningar (27).  
 
Järn, Fe 
 
Mobilitet och toxicitet: Järn är ett essentiellt spårelement för levande organismer (9). 
Järnoxidhydroxider har, i likhet med manganoxider, en stor specifik yta och fungerar som en 
effektiv fälla för spårelement genom adsorption eller medfällning. Lösligheten för järn är, i 
likhet med aluminium, lägst vid pH 7 i en oxiderande miljö. Då bildar järnet fasta 
oxidhydroxidpartiklar. Vid låga och höga pH ökar lösligheten av Fe(III) markant. Järns 
mobilitet påverkas även av redoxpotentialen och organiskt material. I en reducerande miljö är 
järn mer mobilt än i en oxiderande miljö. Men i närvaro av sulfid faller järn ut som svårlösliga 
sulfider. Järn komplexbinds ofta med löst organiskt material vilket kan göra järn mobilt även 
vid normala pH i en oxiderande miljö (24).  
 
Järn liksom aluminium, kalcium, magnesium, natrium och kalium är metaller som är mycket 
vanliga i naturen. Metallerna är inte av den anledningen helt ofarliga, men i normala halter 
förväntas de inte ge upphov till problem för levande organismer (45). 
 
Kadmium, Cd 
 
Mobilitet: I vatten uppträder kadmium som fria 2-värda katjoner, eller i komplex med DOC 
eller karbonater (32). Kadmium och zink har liknande geokemiska egenskaper och följs ofta 
åt i naturen (27). Lösligheten för kadmium är som störst i en oxiderande miljö och lågt pH. 
Vid högre pH begränsas mobiliteten främst genom komplexbindning med organiskt material, 
men kadmium medfälls även med karbonater eller adsorberas på järn-, aluminium- eller 
manganoxider. I en reducerande miljö bildar kadmium mycket svårlösliga sulfider (32). 
Kadmium är således mobilt under oxiderande förhållanden vid lågt pH. Lösligheten avtar med 
ökande pH och i en reducerande miljö i närvaro av sulfid är kadmium immobilt. 
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Toxicitet: Kadmium är en spårmetall som möjligen är essentiell för vissa organismer (9).  
Den fria 2-värda katjonen är den mest biotillgängliga formen och kan ha negativa effekter i 
miljön. Vid jämförelse av giftigheten hos de mest undersökta spårmetallerna visar det sig att 
kadmium hamnar bland de mest toxiska metallerna (41). Kadmium är mer toxiskt för djur och 
människor än för växter (27). Detta beror på metallens förmåga att binda till vissa proteiner 
och ersätta zink i dessa (32). 
 
Kobolt, Co 
 
Mobilitet: Kobolt är ett redoxelement som förekommer i oxidationstillstånden Co(II) och 
CO(III). Kobolt uppträder i naturen både som fria joner samt bundet i olika föreningar, varav 
den fria 2-värda katjonen är mer mobil (27). Kobolt adsorberas starkt till manganoxider och 
följer ofta mangan i naturen (32). Vid pH > 6.5-7 och vid god tillgång på syre oxideras en stor 
mängd lättlösligt mangan (Mn2+) till svårlösliga manganoxider (49). Detta innebär att kobolt 
binds starkt i marken över dessa pH och är mer lättlösligt vid lägre pH i en oxiderande miljö 
(32). Kobolt adsorberas även till järnoxider och lerpartiklar, vilket gör att mobiliteten för 
kobolt är begränsad i naturliga miljöer (41). I en reducerande miljö är kobolt relativt mobilt i 
frånvaro av sulfid. Kobolt bildar inga egna sulfider i närvaro av dessa, men fastnar lätt på ytan 
av sulfider och blir då immobilt (11).  
 
Toxicitet: Kobolt är en spårmetall som anses vara essentiell för levande organismer (9). 
Kobolt ingår bland annat i vitamin B12 och krävs vid kvävefixeringen hos kvävefixerande 
bakterier (32). Den fria 2-värda katjonen är den mest biotillgängliga formen i naturen (41). 
Kobolt kan orsaka toxiska effekter genom att ersätta zink i vissa enzymer (32) samt hämma 
magnesiumupptaget hos vissa mikroorganismer (27).  
 
Koppar, Cu 
 
Mobilitet: Koppar är ett redoxelement som i en oxiderad miljö vid lågt pH är mycket mobil. 
Med ökande pH minskar mobiliteten, vilket beror på att koppar starkt adsorberas till järn-, 
aluminium- och manganoxider samt medfälls med karbonater och fosfater. I marken kan 
koppar bindas av mikroorganismer samt bilda svårlösliga komplex med organiskt material 
(27). Ofta är det halten organiskt material i marken som avgör mobiliteten för koppar (32) och 
svårlösliga organiska kopparkomplex är stabila inom ett stort pH-intervall. Vid pH 6 är dessa 
bindningar som starkast (50), men även ner till pH 4 kan dessa bindningar vara mycket starka 
(32). I en reducerande miljö bildar koppar svårlösliga sulfider. 
 
Toxicitet: Koppar är en essentiell spårmetall för levande organismer (9). I naturen är 
mobiliteten för koppar begränsad, men om de ämnen som koppar binder till mättas kan 
dramatiska förändringar i den lösta kopparhalten uppstå. Dessa ämnen finns normalt i halter 
bara aningen högre än halten koppar, vilket leder till att små tillskott av koppar kan orsaka 
dramatiska förändringar (45). Det är vanligen den fria 2-värda katjonen som är den mest 
biotillgängliga formen. Olika organismer är olika känsliga för såväl brist som överskott på 
koppar, men organismer högre upp i näringskedjan har större förmåga att reglera 
kopparupptaget. Kopparbrist kan uppstå i jordar med hög halt organiskt material eftersom 
koppar gärna bildar komplex med organiska föreningar vilket leder till att biotillgängligheten 
hos koppar minskar. Risken för negativa effekter av koppar i vatten är således mindre i vatten 
som är rika på organisk substans, jämfört med näringsfattiga och klara vatten där risken för 
förgiftning är högre (41).  
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Krom, Cr 
 
Mobilitet: Mobiliteten för krom är mycket begränsad i naturen och pH har ett stort inflytande 
(50). I naturen kan krom förekomma i två olika oxidationsformer, som Cr(III) eller som 
Cr(VI) (32). Dessa två former av krom har olika mobilitet och toxicitet (51). Det trevärda 
kromet förekommer antingen som en fri katjon eller som anjonen kromdioxid (CrO2

-). Den 
fria katjonen dominerar i en sur miljö och anjonen i en mer basisk miljö. Cr(III) bildar lätt 
hydroxider, gärna tillsammans med järn, vid pH > 5. Vattenlösligheten av krom(III) i jämvikt 
med kromhydroxid är dock mycket starkt beroende av halten DOC (32). Krom(III) binds även 
starkt till organiskt material i marken vid pH > 5.5 (27). Kromatjonen (CrO4

2-) är den 
viktigaste formen av Cr(VI) (50). Kromat adsorberas till järn- och aluminiumoxider vid pH < 
6, men vid högre pH och i en oxiderande miljö är kromat lättrörligt i marken (32). Däremot 
reduceras generellt sett Cr(VI) relativt snabbt till Cr(III) i svenska jordar, eftersom organiskt 
material har en stor reducerande kapacitet (50). I en reducerande miljö är det Cr(III) som 
förekommer och denna fastnar väldigt lätt på laddade ytor, varav mobiliteten är begränsad 
(11).  
 
Toxicitet: Krom är en essentiell spårmetall för människor och djur, men det finns inga bevis 
för att krom skulle vara essentiellt för växter. Cr(VI) är mycket giftigt för djur och växter (27) 
eftersom Cr(VI) mycket lättare tar sig igenom cellmembran än Cr(III) (32).  
 
Kvicksilver, Hg 
 
Mobilitet: Mobiliteten för kvicksilver är begränsad i naturliga system (24) eftersom 
kvicksilver bildar mycket starka bindningar med organiskt material. I närvaro av sulfid i en 
reducerande miljö bildas svårlösliga sulfider. Kvicksilver förekommer i löst form främst 
komplexbundet med DOC. Det dominerande oxidationstillståndet för kvicksilver är Hg(II) 
både i reducerande och oxiderande miljö (32). 
 
Toxicitet: Kvicksilver har inga biologiska funktioner hos levande organismer (9) och anses 
vara en av de giftigaste metallerna i naturen, tillsammans med bly och kadmium (45). De 
flesta föreningar där kvicksilver ingår är starka gifter. En del kvicksilver omvandlas i naturen 
till den extremt giftiga föreningen metylkvicksilver (52). Mikroorganismer har en betydande 
roll i kvicksilvers kretslopp då de metylerar denna metall till biotillgängliga organiska 
föreningar med hög toxicitet (27). Metylering är en process som till största del sker genom 
aktivitet av sulfatreducerande bakterier, som kräver syrefria förhållanden under hela sin 
livscykel. Det är i samband med sulfatreduktionen som metylering av Hg(II) inträffar (53).  
Kvicksilver är mer toxiskt för djur och människor än för växter (27) och ger permanenta 
skador på centrala nervsystemet, hjärna och njurar (32). Eftersom metylkvicksilver bryts ned 
och utsöndras långsamt ansamlas det i vävnaden hos djur. De högsta halterna finner man hos 
rovdjur högt upp i näringskedjan, till exempel i fisk (52).  
 
Mangan, Mn 
 
Mobilitet: Mobiliteten för mangan är starkt pH-beroende. Mobiliteten är som störst i 
reducerande miljöer samt vid lågt pH i oxiderande miljöer, då mangan främst förekommer 
som fria 2-värda katjoner (24). Vid förhöjt pH i en oxiderande miljö oxideras lättlösligt 
mangan (Mn2+) till svårlösliga manganoxider (49). När pH sänks från 7 till 6.5 så ökar 
lösligheten ca 10 gånger. Mangan är mobilt i en reducerande miljö eftersom inga svårlösliga 
sulfider bildas. Mobiliteten kan dock begränsas om karbonathalterna är höga. Manganoxider 



49 
 

har en stor specifik yta och fungerar som en effektiv fälla för spårelement genom adsorption 
eller medfällning (24).  
 
Toxicitet: Mangan är ett viktigt spårelement i levande organismer. Mest känd är dess roll i 
fotosyntesen. Biotillgängligt mangan förekommer främst i form av fria 2-värda katjoner i en 
sur och reducerande miljö. Under dessa förhållanden är manganförgiftning relativt vanlig 
bland växter (27).  
 
Molybden, Mo 
 
Mobilitet: Molybden är ett redoxelement som i naturliga miljöer förekommer i 
oxidationstillstånden Mo(VI) i oxiderande miljöer och som Mo(IV) och Mo(V) i reducerade 
miljöer (32). Den dominerande formen av molybden i naturligt vatten är som anjonen 
molybdat, (MoO4

2-) (54). I reducerade sulfidrika miljöer kan molybden även förekomma i 
andra anjoniska former som thiomolybdat, även då som Mo(VI). I starkt reducerande miljö 
kan de lägre oxidationstillstånden förekomma, det vill säga Mo(IV) och Mo(V). Mobiliteten 
för molybden är mer begränsad i reducerade miljöer än i oxiderade miljöer. Även pH har en 
stor betydelse för molybdens mobilitet. Adsorption till järn- och aluminiumoxider är en viktig 
process som styr mobiliteten för molybden i marken (55). Molybdat adsorberas starkt till järn- 
och aluminiumoxid vid pH < 7 (32), men adsorptionen avtar snabbt med ökande pH och 
molybdat blir lättlösligt vid pH > 8. Vid pH < ca 6 binds molybden även starkt till organiskt 
material i marken. I reducerade sulfidrika miljöer, där humusämnena innehåller mer svavel, är 
däremot komplexbindningen till organiskt material betydligt starkare över ett vidare pH-
intervall (55). Molybden är således som mest mobil i en oxiderande miljö med pH > 8. 
 
Toxicitet: Molybden är en essentiell spårmetall som är speciellt viktigt för växter (32). 
Molybden är som mest biotillgängligt som molybdat under syresatta förhållanden och högt 
pH. Vid sura förhållanden och i reducerande miljöer är biotillgängligheten för molybden låg. 
Molybden har en avgörande betydelse för all kväveomsättning i naturen (41) eftersom enzym 
innehållande molybden är en viktig komponent inom kvävefixeringen (27). Den låga 
biotillgängligheten för molybden i mycket sur miljö är en bidragande orsak till den låga 
kvävefixeringen hos växter och mikroorganismer (41).  Förgiftningssymptom hos växter 
förorsakade av molybden är ovanligt (27) men hos djur kan ett högt upptag av molybden 
försvåra upptaget av koppar (32).  
 
Nickel, Ni 
 
Mobilitet: I marken beter sig nickel på liknande sätt som kobolt och följer därför också ofta 
mangan i naturen. Nickel adsorberas till järn-, aluminium- och manganoxider och mobiliteten 
för nickel i en oxiderande miljö ökar med minskande pH. Nickel binds alltså i större 
utsträckning i marken vid högt pH (32). I en reducerande miljö bildar nickel svårlösliga 
sulfider (24). 
 
Toxicitet: Nickel är en essentiell spårmetall för levande organismer (9) och är som mest 
biotillgänglig vid låga pH i form av fria 2-värda katjoner (27). Nickel i höga halter kan orsaka 
toxiska effekter för djur genom att hämma zinkupptaget (32).  
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Rhenium, Re 
 
Mobilitet och toxicitet: Rhenium är ett redoxelement (27). Mobiliteten för rhenium i 
oxiderande miljöer är relativt hög och rhenium kan transporteras långa sträckor som ReO4

- 
eller i komplex med klor (56). Kunskaperna kring mobilitet och toxicitet hos rhenium är 
mycket begränsad. Rhenium är ett väldigt konservativt element som inte tenderar att fastna på 
laddade ytor såsom på sulfider eller på järn- och aluminiumoxider. Däremot verkar rhenium 
anrikas i sulfidhaltiga sediment (11).  
 
Selen, Se 
 
Mobilitet: I naturliga system förekommer selen vanligen i oxidationstillståndet Se(VI) som 
selenat eller Se(IV) som selenit. Vid sura och neutrala pH i vatten är selenit mer vanligt 
förekommande, medan selenat dominerar vid högre pH (11). Selen är som mest mobilt under 
oxiderande förhållanden vid högt pH (32) eftersom adsorption till lerpartiklar och järn- och 
aluminiumoxider för selenat och selenit minskar med ökande pH (11). Under reducerande 
förhållanden reduceras selenit och selenat till elementärt selen, Se(0). Se(0) är starkt 
hydrofobt och binds till organiskt material i marken. Under starkt reducerande förhållanden 
kan selen även reduceras till svårlösliga selenider, Se(-II) (32).  
 
Toxicitet: Selen är essentiellt för människor och djur, men troligen inte för växter och 
mikroorganismer (27). Djur högt upp i näringskedjan som är mest utsatta för toxiska halter 
selen, eftersom spårmetallen bioackumuleras i mycket hög utsträckning (32). För växter 
verkar selen i låga halter inte ha några negativa effekter. Däremot om koncentrationen ökar 
med endast några mikromol kan likheten med svavel leda till att selen tar svavlets plats i vissa 
cellkomponenter, vilket har en stark negativ påverkan på växtens metabolism. Selen är mest 
biotillgängligt i form av selenater, men växterna tar även upp selen i form av seleniter, samt 
organiskt bundet selen. Normala selenhalter i växter ligger mellan 0,001-0,100 mg/kg TS. 
Förhöjda halter på ca 4 mg/kg TS organiskt bundet selen i växter är mycket giftigt för betande 
djur (27). 
 
Tellur, Te 
 
Mobilitet: Studier av halvmetallen tellurs förekomstformer och effekter i marksystemet är få. 
Oxidationstalet för tellur varierar mellan -II och +VI (41), men i naturen uppträder tellur 
vanligen i oxidationstalen Te(-II), Te(IV) och Te(VI). Geokemiskt liknar tellur främst selen 
(57). Däremot har tellur relativt låg mobilitet i naturliga system (41). Under oxiderande 
förhållanden oxideras tellur till tellurit (58). Telluritjonen (TeO3

2-) adsorberas främst till 
organiskt material och till järnoxidhydroxider (41). Under reducerade förhållanden kan 
mikroorganismer metylera tellur (27) till den flyktiga föreningen (CH3)2Te (48). 
 
Toxicitet: Tellur har inga positiva biologiska funktioner i levande organismer (9) och uppvisar 
mycket låga koncentrationer i naturliga vatten. Djur och människor verkar sakna mekanismer 
för att kontrollera tellurhalten intracellulärt, vilket gör att tellur kan ackumuleras i vissa organ 
(48). Försök med råttor har visat att tellurit är mer toxiskt än arsenit och selenit, men i sitt 
grundtillstånd har tellur relativt låg toxicitet (41). Mikroorganismer som under reducerande 
förhållanden kan metylera selen är också kapabla att metylera tellur, som dock snabbt 
reduceras vidare till elementärt tellur med låg toxicitet (27). 
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Tenn, Sn 
 
Mobilitet: I naturen förekommer tenn i oxidationstillstånden Sn(II) och Sn(IV) (41), varav 
Sn(IV) dominerar (32), samt i olika typer av svårlösliga anjonkomplex med oxider och 
hydroxider. Sn(II) förekommer endast i en sur och starkt reducerad miljö (41). Mobiliteten 
ökar med sjunkande pH. Tenn bildar starka kovalenta bindningar med kol, som både 
resulterar i lösliga och svårlösliga komplex, varav svårlösliga komplex vanligen förekommer 
vid neutralt pH (27). I naturliga system är mobiliteten för tenn ändå mycket låg då både 
organiskt och oorganiskt tenn troligen binds starkt till organiskt material i marken (32).  
 
Toxicitet: Tenn är potentiellt en essentiell spårmetall för vissa organismer (9). Löst tenn i 
naturliga vatten förekommer endast i mycket låga halter på grund av den kraftigt begränsade 
mobiliteten. Vid jämförelse med oorganiska tennföreningar är organiska tennföreningar 
väsentligt mera toxiska. Tenn är en mycket toxisk metall för högre växter, men i neutral och 
alkalisk miljö tas metallen upp i mycket små mängder och det mesta ackumuleras i rötterna. 
I sura jordar förekommer dock tenn i mer biotillgängliga former och i dessa miljöer kan 
således förhöjda halter vara toxiska för växter och djur (27). Oorganiskt tenn kan metyleras i 
miljön (41). Metyleringen av tenn till mycket giftiga organiska föreningar, som utförs av 
anaeroba bakterier och mikroorganismer, gör att förhöjda tennhalter i marken bör 
uppmärksammas (27).  
 
Torium, Th 
 
Mobilitet: Torium ingår bland aktiniderna i period 7 i periodiska systemet (27) och har 
mycket begränsad mobilitet i naturliga system (24). I naturen förekommer torium främst i 
oxidationstalen Th(V) och Th(IV), varav torium i sin fyrvärda form som fri katjon är som 
mest mobil. Mobiliteten begränsas dock eftersom katjonen lätt adsorberas till organiskt 
material eller bildar starka komplex med syreligander (27). I en oxiderande miljö är torium 
immobil vid pH > 5. Vid lägre pH förekommer löst torium främst som sulfatkomplex (59). I 
en reducerande miljö förekommer Th(IV) som mycket lätt fastnar på laddade ytor. 
Mobiliteten för torium är således starkt begränsad i reducerande miljöer (11).  
 
Toxicitet: Kunskapen kring toriums toxicitet i naturliga system är begränsad. Torium har inga 
biologiska funktioner i levande organismer. Toxiska effekter kan orsakas av torium genom 
ersättning av kalcium i ben och tänder hos djur och människor. Exponering för torium under 
en lång period kan leda till ökad risk för lungcancer, bukspottkörtelcancer och skelettcancer 
(28). 
 
Vanadin, (V) 
 
Mobilitet: Vanadin är ett redoxelement som förekommer naturligt i oxidationstalen V(III), 
V(IV) som vanadyl och V(V) som vanadat (VO4

3-). V(II) förekommer som fri tvåvärd katjon i 
miljöer med mycket lågt pH och/eller redoxpotential. Den är således mycket sällsynt 
förekommande i naturliga miljöer. Vanadat är den dominerande vanadinformen i oxiderande 
miljöer. Vid pH > 10 i en oxiderad miljö minskar adsorptionsförmågan till oxider och vanadat 
bildar inte heller svårlösliga utfällningar. Vid dessa pH är kan alltså vanadin vara mobil i from 
av vanadat (60). I naturliga miljöer är mobiliteten för vanadin generellt sett låg eftersom 
vanadin lätt adsorberas till järn- och aluminiumoxider. Vid låga pH och/eller i reducerande 
miljö uppträder vanadin som vanadin(III) eller vanadyl, som båda binds starkt till organiskt 
material i marken (32). 
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Toxicitet: Vanadin är en essentiell spårmetall för levande organismer (9). Generellt ökar 
toxiciteten med stigande oxidationstal och vanadat

 
är således den mest toxiska formen av 

vanadin. Reduktionen av vanadat till vanadyl är ett mycket effektivt sätt att minska vanadinets 
toxiska effekt, eftersom vanadyl är stabilt och har därmed låg biotillgänglighet. Tillskott av 
vanadin kan leda till begränsningar för mikroorganismer som mineraliserar markens 
organiska fosfor till former som är tillgängliga för växter. Vanadin tycks generellt sett ha låg 
toxisk effekt på vattenlevande organismer varav ryggradslösa organismer verkar vara mindre 
känsliga än fisk. Hög halt av vanadin i marken leder till ett högt upptag i växten och de högsta 
halterna återfinns i växternas rötter. Däremot har växter generellt sett en hög tolerans mot 
vanadin eftersom vanadin immobiliseras genom att någon typ av utfällning troligen inträffar i 
rötterna. Utfällningen innebär förmodligen en reduktion av det toxiska vanadat till vanadyl, 
som sannolikt kan adsorberas till cellväggarna (60).  
 
Vismut, Bi 
 
Mobilitet: Mobiliteten för vismut är låg både i en reducerande och i en oxiderande miljö (61). 
Kunskapen om vismuts toxicitet och uppträdande i naturliga miljöer är mycket begränsad 
(48). Vismut är ett redoxelement och förekommer framför allt i naturen i oxidationstillstånden 
Bi(III) och Bi(V) (62). Den 3-värda formen av vismut, som förekommer under reducerande 
förhållanden, fastnar lätt på laddade ytor (11). Vismut har kalkofila egenskaper, vilket innebär 
att den bildar svårlösliga föreningar med kalkogenerna S, Se och Te (9). Vismut ingår ofta i 
sulfidmineral, speciellt blyglans, där vismut substituerar för bly. Vismut kan även uppvisa 
litofila egenskaper och substituera för kalcium i apatit. I naturligt vatten förekommer vismut 
vanligen löst som fria 3-värda katjoner och följer ofta bly i naturen. Under normala 
förhållanden hydrolyseras vismut snabbt och fälls ut som svårlösliga salter. I jord och 
sediment adsorberas vismut lätt till järn- och manganoxider samt till organiskt material (62).  
 
Toxicitet: Hittills har inga negativa effekter av vismut kunnat identifieras i naturliga system, 
möjligen för att mobiliteten är så begränsad och den biotillgängliga halten vismut uppgår inte 
till toxiska nivåer. Däremot vet man inte vad effekterna skulle bli om spridningen av vismut 
till ekosystemen skulle öka kraftigt i framtiden. Vismut har ingen känd positiv biologisk 
effekt (48).  
 
Zink, Zn 
 
Mobilitet: Zink är relativt mobilt i naturliga system och mobiliteten för zink ökar kraftigt med 
sjunkande pH. Vid pH < 6 är det den fria 2-värda katjonen som dominerar och vid högre pH 
är zink mobilt komplexbundet till DOC. Mobiliteten för zink begränsas främst av organiskt 
material. Zink kan även adsorberas till järn- och manganoxider vid högt pH, men dessa 
ytkomplex är dock svaga och löses lätt upp när pH sjunker (32). Zink är relativt mobilt även i 
en reducerande miljö, men bildar svårlösliga sulfider i närvaro av sulfid (24). 
 
Toxicitet: Zink är en essentiell spårmetall för levande organismer (9). I löst form är zink mest 
biotillgängligt vid pH < 6 i form av den fria 2-värda katjonen. Lägre organismer har en 
förmåga att lagra zink för eventuella framtida behov utan att ta skada av detta, medan högre 
organismer istället har utvecklat en förmåga att effektivt reglera zinkupptaget i kroppen. Både 
underskott och överskott på zink kan generera negativa effekter (41). Överskott av zink har 
generellt sett en låg toxiskt effekt på däggdjur (32) och växter (27), men sötvattenlevande 
organismer tycks vara relativt känsliga för förhöjda zinkhalter (32). 
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Kunskapsluckor 
 

• Endast RE-elementen cerium, skandium, lantan och yttrium är analyserade i 
totalanalysen av materialen ingående, koncentrat och avfall enligt tabell 7. Enligt en 
tidigare studie (20) har samtliga RE-element förutom prometium kunnat identifieras i 
apatit associerat till apatitjärnmalmen i Kirunavaara.  

• Flera element som analyserats i totalanalyserna har inte analyserats i laktesterna. Inget 
av RE-elementen är analyserade i laktesterna trots att de i avfallsmaterialet, jämfört 
med halterna i sjösediment i Kamlungeträsket, förekommer i förhöjda halter på 4.1 
gånger för cerium, 4.5 gånger för lantan, 2.5 gånger för skandium och 2.1 gånger för 
yttrium enligt tabell 1. Det förekommer ca 20 gånger mer vanadin i avfallsmaterialet 
jämfört med Naturvårdsverkets jämförelsevärde för vanadin i sjösediment. Från högst 
till lägst förekommer tellur, indium, rhenium, vismut och tenn i avfallsmaterialet i 
förhöjda halter på mellan 18 och 2.5 gånger jämfört med medelhalterna i den 
kontinentala jordskorpan enligt tabell 1. Toriumhalten i avfallsmaterialet är 2.9 gånger 
högre än i sjösediment i Kamlungeträsket enligt tabell 1. 

• Ett problem är den höga detektionsgränsen i laktesterna som leder till att endast 
maxvärden för de lösta halterna kan fastställas för vissa element. Denna problematik 
gäller speciellt för elementen zink, bly, kvicksilver, kadmium, krom, nickel, kobolt, 
fosfor och järn. 

• Järn, aluminium, arsenik och delvis barium uppvisar större utlakning i det andra 
laksteget jämfört med första laksteget enligt figur 14, figur 7, figur 9 respektive figur 
10. Detta indikerar att laktestet inte har kunnat beskriva den maximala utlakningen och 
att testerna inte utförs under tillräckligt lång tid för att jämvikt ska ställa in sig.  

• För att få en bra uppfattning om lakbarheten hos ett material krävs ofta att olika 
lakmetoder används. Ett tvåstegs skaktest ger endast information om vad som kan 
lakas ut vid en given situation. Detta laktest ger ingen information om hur utlakningen 
förändras med ändrade pH- eller redoxförhållanden och är därför ingen lämplig metod 
för att förutse utlakningen på lång sikt.  

• Relativt litet är känt om toxicitet hos REE samt hos indium, torium, vismut, rhenium, 
tellur och antimon. Även mobiliteten för de fyra sistnämnda elementen verkar vara 
studerad endast i liten utsträckning. 

• Totalhalter för klor och fluor saknas i de olika materialen ingående, koncentrat och 
avfall enligt tabell 7. Detta resulterar i att man inte kan relatera de utlakade halterna 
till totalhalten i materialen. Eftersom referensnivån i koncentratet baseras på 
fosforhalten så är en kunskapslucka även att totalhalten fosfor i materialen ingående 
och koncentrat är minimivärden. 

Rekommendationer för fortsatt arbete 
 

• Totalanalys med avseende på materialens innehåll av samtliga RE-element.  
• Analysera fler element i laktesterna. Detta gäller speciellt elementen cerium, lantan, 

skandium, yttrium, tellur, indium, rhenium, vismut, tenn, torium och vanadin, samt 
alla RE-element.  

• Lägre detektionsgräns vid analysen av eluat i laktesterna. 
• Längre laktid med avseende på materialens innehåll av järn, aluminium, arsenik och 

barium. 
• I LKAB: s fortsatta miljöarbete behövs fler och olika typer av laktester för att med 

större säkerhet kunna bedöma utlakningen från materialen, bland annat saknas 
laktester vid olika pH. 
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• Studier om toxicitet för REE samt elementen indium, torium, vismut, rhenium, tellur 
och antimon. 

• Analysera totalhalter av klor och fluor i materialen ingående, koncentrat och avfall.  
• Fastställa totalhalten fosfor i materialen ingående och koncentrat med större 

noggrannhet. 
 
 
SLUTSATSER 
 
Egenskaper hos sällsynta jordartsmetaller 
 
Mobiliteten för REE i naturliga system är låg. Skandium och yttrium är i princip immobila i 
naturliga system. Lantanoiderna är något mer mobila. Mobiliteten för lantanoiderna är högst i 
en oxiderande miljö vid lågt pH. pH är en viktig faktor för mobiliteten hos REE eftersom 
lösligheten tenderar att öka med minskande pH. Detta samband är ännu tydligare för LREE än 
för HREE. Höga koncentrationer av karbonatjoner (CO3

2-) kan höja lösligheten hos REE. 
Höga koncentrationer av fosfatjoner (PO4

3-) kan reducera lösligheten för REE, beroende på 
utfällning av svårlösliga fosfater. Sällsynta jordartsmetaller förekommer vanligen som 
REE(III) i naturen. Denna oxidationsform tenderar att mycket lätt fastna på adsorberade ytor 
och detta gäller speciellt för LREE. Kunskapsläget angående toxiciteten hos REE verkar vara 
bristfällig och mer studier är nödvändiga. Till följd av den låga mobiliteten i naturliga system 
är även biotillgängligheten låg. Egenskaper hos REE som kan ha toxiska effekter är att REE 
kan substituera för kalcium i proteiner hos levande organismer och på så sätt kan orsaka 
kalciumbrist. REE kan även skada biomolekyler i levande organismer genom att fällas ut som 
fosfat, eftersom fosfor är ett essentiellt näringsämne för levande organismer. 
 
Laktester 
 
Det finns faktorer som försvårar tolkningen av resultatet från det utförda laktestet. För många 
element finns endast maxvärden angivna. Detta innebär att halten är under detektionsgränsen i 
någon eller i samtliga fraktioner vilket gör att man inte kan titta på skillnader inom ett laksteg 
eller mellan de två lakstegen. Man kan inte heller titta på variationer mellan den lösta halten 
och totalhalten i materialet för ett specifikt element. Bly, kadmium och kvicksilver anses vara 
bland de mest toxiska elementen i naturen. För dessa element finns endast maxvärden 
fastställda i båda lakstegen och för respektive element sammanfaller även dessa värden, 
förutom värdet för kadmium i L/S 2 avfall. I de fall då högre halter lakas ut i det andra 
laksteget jämfört med det första laksteget har inte laktestet utförts under tillräckligt lång tid.   
 
De element som enligt totalanalysen av LKAB: s avfallsmaterial uppvisar en halt mer än 
fördubblad jämfört med halten av samma element i sjösediment i Kamlungeträsket eller 
jämfört med medelhalten i den kontinentala jordskorpan är cerium, skandium, lantan, yttrium, 
vismut, indium, rhenium, tenn, tellur, torium och vanadin. Dessa element är inte analyserade i 
det nu utförda laktestet men bör inkluderas i framtida laktester. Rekommendationen är att 
LKAB i sitt fortsatta miljöarbete även analyserar dessa element i framtida laktester. Bättre 
kännedom om toxiciteten för REE samt elementen indium, torium, vismut, rhenium, tellur 
och antimon är önskvärt eftersom kunskapsnivån idag är begränsad.  
 
Utlakningen av magnesium, sulfat och antimon i det första och andra laksteget verkar 
påverkas av totalhalten i materialet. För de övriga elementen finns inte detta samband. De 
lösta halterna arsenik och antimon verkar variera på samma sätt som de lösta sulfathalterna. 
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Anledningen till detta kan vara att arsenik och antimon ingår i sulfidmineral och kan gå i 
lösning när dessa mineral oxideras. I både det första och andra laksteget varierar de lösta 
halterna sulfat, arsenik och antimon på samma sätt som halten DOC.  
 
Av spårmetallerna lakas det överlag ut mest av aluminium, molybden, barium, koppar och 
mangan i det första laksteget. Dessa halter överstiger 5 µg/l. För järn är eluathalten i 
fraktionerna koncentrat och avfall maxvärden, men i fraktionen ingående är halten över 5 
µg/l. De element som lakas ut i en halt mellan 1-5 µg/l är krom i fraktionen koncentrat, 
arsenik i fraktionen ingående och arsenik, nickel och antimon i fraktionen avfall. Zink har ett 
maxvärde på 2 µg/l i samtliga fraktioner. I det andra laksteget är det överlag mest järn, 
aluminium, barium, koppar och molybden som lakas ut. De element som lakas ut i en halt 
mellan 1-5 1 µg/l i är arsenik och mangan i fraktionen ingående och arsenik i fraktionen 
avfall. Zink har ett maxvärde på 2 µg/l i samtliga fraktioner. Koppar och arsenik har en 
maxhalt på 1 µg/l i fraktionen koncentrat. 
 
Under de förhållanden som råder i LKAB: s avfallsdammar förekommer järn och aluminium 
till stor del utfällda som svårlösliga oxider. Koppar är troligen inte mobil på grund av stark 
adsorption till järn-, aluminium- och manganoxider samt genom medfällning med karbonater 
och fosfater. Nickel adsorberas också till järn-, aluminium- och manganoxider och mobiliteten 
minskar i en oxiderande miljö med ökande pH. För mangan fälls svårlösliga manganoxider ut 
vid pH > 7. Lösligheten för barium är troligen låg då barium snabbt fälls ut som svårlösliga 
sulfater och karbonater i en oxiderande miljö. Molybden, krom, arsenik och antimon är de 
spårmetaller som troligen är mobila vid de förhållanden som råder i avfallsdammen, det vill 
säga en oxiderande miljö med pH mellan 7.5 och 8.5.  
 
Molybden är mobil i en oxiderande miljö med pH > 8. I en oxiderande miljö och pH > 6 är 
krom i form av kromat mycket mobilt. Kromat (CrO4

2-) är mycket giftigt för djur och växter, 
men Cr(VI) reduceras relativt snabbt till Cr(III) i naturliga system och denna form av krom 
har låg biotillgänglighet. Arsenik är som mest mobilt i en oxiderande miljö vid högt pH i form 
av arsenatjoner, (AsO4

3-). Antimon är som mest mobilt i en oxiderande miljö vid pH > 7, då 
som antimonat (Sb(OH)6-) där Sb har oxidationstalet (V). Zink är relativt mobilt i naturliga 
system, även om mobiliteten minskar med ökande pH. Zink kan vid högt pH adsorberas till 
järn- och manganoxider, men dessa ytkomplex är dock svaga och löses lätt upp när pH 
sjunker.  
 
Mineralogisk och kemisk sammansättning 
 
Kalcit anrikas i koncentratet. Detta är ett problem för LKAB eftersom karbonater såsom kalcit 
har buffrande egenskaper och motverkar pH-sänkningar. Av den anledningen vill LKAB att 
kalcit istället ska gå ut i avfallet.  
 
Totalhalten fosfor ska vara hög i koncentratet eftersom det är fosforhalten som LKAB 
använder som referensvärde för apatitkoncentratet. Referensvärdet är 15.5 %. Eftersom 
totalhalten fosfor i fraktionerna ingående och koncentrat är minimivärden på 1 vikt % så 
framkommer inte hur omfattande fosforanrikningen i koncentratet är.  
 
Totalhalten kalcium i koncentratet är mycket högre än i det ingående materialet och i 
avfallsmaterialet. Av den anledningen är det anmärkningsvärt att det är från koncentratet som 
de lägsta halterna kalcium lakas ut både i det första och andra laksteget. 
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Jämförelser med eluathalter i L/S 10 avfall 
 
Enligt Naturvårdsverkets bedömning av tillstånd för kadmium, zink, bly och arsenik i 
grundvatten bedöms eluathalterna i L/S 10 avfall för kadmium, zink och bly som mycket låga. 
Halten arsenik bedöms som låg (tabell 10). 
 
Vid jämförelsen mellan Naturvårdsverkets jämförelsevärden för sjöar i norra Sverige med 
eluathalterna i L/S 10 avfall bedöms arsenikhalten vara kraftigt förhöjd på 12.65 gånger. 
Halterna krom, kvicksilver och kadmium bedöms också som kraftigt förhöjda, men 
eluathalterna för dessa element är maxvärden (tabell 11). 
 
Vid jämförelsen mellan lösta flödesviktade halter i Kalixälven och eluathalterna i L/S 10 
avfall bedöms molybden uppvisa en kraftig förhöjning på ca 20 gånger. Även kalium, koppar, 
aluminium och möjligen klor bedöms uppvisa markanta förhöjningar (tabell 12). 
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