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Blykartering i Lesjöfors 
med hjälp av handhållen Röntgenfluorecensdetektor (XRF) 

Abstract 
The industrial history in Lesjöfors extends over a period of more than 300 years. Mainly steel- 
and iron products like spring steel have been produced. The long period of industrial work has 
led to contamination of the soil in the area. Lead levels above 51 000 mg/kg dry soil has 
earlier been detected to compare with the backgroundcontent of 23 mg/kg dry soil. The 
county administrative board in Värmland answer for the clean up, and contribution from the 
Swedish national environment protection board makes it economically possible.  
 
The aim with the project “lead mapping in Lesjöfors using a handheld x-ray 
fluorescensdetector (XRF)” is to find out how lead from the industry in Lesjöfors has been 
transported around in the village. To ensure that the lead levels are properly determined the x-
ray fluorescensdetector, Niton 702, used in the study is evaluated. The lead content in 
naturally wet-, dried-, dried and sieved (<2mm)-, as well as dried and sieved (<0,125mm) 
samples in sample cup are measured with the XRF. 20 samples were sent to a laboratory for 
confirmation of the results.  
 
Since the laboratory results are thought of as the “true” results the XRF, Niton 702, gives the 
most reliable leadlevels for samples tested in a cup. The reliability for the dried, sieved 
(<2mm) fraction is also good, and considering that less time- and work has to be put down, 
this fraction is found to be the best suited for similar investigations. For leadmapping like the 
one in this project, the XRF Niton 702 are recommended. The lead levels differs slightly from 
the levels in the samples analysed in the laboratorytest ICP-OES, but the loss in accuracy in 
each test is compensated by the fact that the cheaper XRF-test makes it possible to analyse 
more samples and therefore give a better valuation of the area. 

In Lesjöfors, the industrial area included, 15 samples were found to have moderately 
serious lead levels (80-240 mg/kg dry soil), 5 samples were found to have serious lead levels 
(240-800 mg/kg dry soil) and 7 samples were found to have very serious leadlevels (>800 
mg/kg dry soil) for the dried, sieved (<2mm) samples. In the village, among the houses, only 
six moderately serious lead levels and two serious lead levels were detected.  
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Sammanfattning 
I Lesjöfors har det bedrivits industriell verksamhet sedan 1600-talet. Den industriella historien 
består främst av järn- och stålverksamhet (De Geer 1975), och de produkter som producerats 
är bl.a. tråd och fjädrar. En intensiv bruksperiod har lett till att industriområdet blivit kraftigt 
förorenat. Länsstyrelsen i Värmland ansvarar för ett arbete med att lokalisera och sanera 
mark- och grundvattenföroreningar inom Lesjöfors. Bidrag från naturvårdsverket är en 
förutsättning för att genomföra vissa långtgående åtgärder. De nuvarande 
verksamhetsutövarna, inom industriområet, kommer dock att få bidra till den totala 
finansieringen efter en skälighetsavvägning. 
 
Syftet med examensarbetet var främst att ge en uppfattning om i vilken utsträckning bly 
spridits i samhället. För analyserna användes ett handhållet fältinstrument, en 
röntgenfluorescensdetektor (XRF) av märket Niton 702. Ett annat syfte var att utvärdera hur 
instrumentet varierar vid olika sätt att förbehandla proverna. 121 prover analyserades som 
naturfuktade, torkade, siktade (<2mm) och 25 prover preparerades för provkopp (<0,125mm). 
20 av de prover som analyserats med provkopp skickades till laboratorium för kontroll. 

Blyföroreningen antas framförallt ha sitt ursprung i trådtillverkningen. Vid tillverkningen 
värmebehandlades tråden i blybadslinjer. Blybaden täcktes med kolstybb, som togs från milor 
i skogen, för att skydda arbetare från ångor och bevara den höga värmen. Misstanke finns om 
att stybben, som efter användning har högt blyinnehåll, spridits i samhället.  

Jordproverna togs runt om i Lesjöfors samhälle och analyserades med avseende på 
blyinnehåll. Proverna är tagna på ca 1dm djup, dvs i det jordlager som människor i det 
vardagliga livet har störst kontakt med. Huvuddelen av provtagningen koncentrerades till den 
del av samhället där större delen av befolkningen rör sig. Utifrån uppgifter som framkom vid 
en historikundersökning styrdes dock vissa prover till troliga föroreningskällor. Denna strategi 
ledde till att en större andel av proverna var förorenade än det skulle ha varit vid en totalt 
slumpmässig provtagning.  

Vid utvärdering av de torkade och siktade (<2mm) proverna var 15 prover i det intervall 
som klassas som måttligt allvarlig halt (80-240 mg/kg TS), 5 prover inom intervallet för 
allvarlig halt (240-800 mg/kg TS) och 7 prover inom intervallet för mycket allvarlig halt 
(>800 mg/kg TS). Av de prover som togs bland bostadsbebyggelsen var 6 prover inom 
intervallet för måttligt allvarlig halt och 2 prover inom intervallet för allvarlig halt. Här 
påträffades inga mycket allvarliga halter.  
 
Vid kontrollen av XRF instrumentet ansågs den torkade och siktade (<2mm) fraktionen vara 
den som ger bäst resultat med tanke på tidsåtgång och arbetsinsats. Vid en jämförelse mellan 
halterna för de siktade (<2mm) proverna och halterna för de prover som analyserats med ICP 
på laboratorium erhölls en förklaringsgrad, R2, på 0,98. När proverna torkas och siktas är det 
fortfarande XRF mätningen, och inte provprepareringen som är den begränsande faktorn, 
vilket även gör metoden tidsmässigt accepterbar.  

För bly ger XRF analyser tillförlitliga svar. Halterna varierar något, men befinner sig för 
större delen av proverna inom samma haltintervall som de prover som är analyserade på 
laboratorium. När kostnads- och tidsperspektivet räknas in blir XRF ett fördelaktigt alternativ. 

Inhomogenitet hos föroreningen i marken är ett problem vid markundersökningar. Ett 
prov kan vara helt rent från föroreningar, medan ett annat prov endast 1 m från 
provtagningsplatsen kan uppvisa höga halter av ett flertal föroreningar. För att öka chansen att 
träffa på föroreningarna kan det vara en större fördel att utföra fler analyser än det är att ha 
precisa svar på varje analys. Det är dock viktigt att förstå att XRF analyser ger en indikation 
mer än en exakt halt. 
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Förord 
Det här examensarbetet motsvarar 20p och ingår som sista moment i min utbildning till 
civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik. Arbetet är ett led i ett pågående undersöknings- och 
saneringsarbete inom Lesjöfors industripark som leds av länsstyrelsen i Värmland. 
Huvuddelen av arbetet har utförts under våren och sommaren 2003.  
 
Jag vill här passa på att tacka min handledare Eva Larsson vid Länsstyrelsen i Värmland som 
möjliggjort arbetet.  
 
Tack även till personalen på Sweco VBB i Karlstad för råd och stöd, Vladimir Vanek på 
Sweco Viak i Malmö för hjälp med information om XRF apparaten samt för lån av 
densamma, Rob Hellingwerf på Bergslagsskolan i Filipstad för lån av Berglabbets lokaler 
och Marianne Osbäck även hon på Bergskolan för stöd vid laborationer. Jag vill också tacka 
Michael Björklund vid Filipstads kommun, samt Håkan Körsträd vid länsstyrelsen i 
Värmland för hjälp med kartunderlag.  
 
I Lesjöfors vill jag tacka de många hjälpsamma invånarna, samt personal vid Lesjöfors 
Museum (främst Roland Nordblad och Jan Nilsson) som hjälpt mig med ovärderlig 
information om tidigare processer och transporter där bly kan ha förekommit. 
 
Sist vill jag rikta ett stort tack till min examinator Kerstin Pousette vid Luleå tekniska 
universitet som bidragit med värdefulla kommentarer om arbetets upplägg och 
sammanställning.  
 
 
 
Karlstad 2003-12-07 
 
 
Sofia Rolén 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I Lesjöfors har det bedrivits industriell verksamhet sedan 1600-talet. Den industriella historien 
består främst av järn- och stålverksamhet (De Geer 1975). De produkter som producerats i 
Lesjöfors är bl.a. tråd och fjädrar. En intensiv bruksperiod har lett till att industriområdet 
blivit kraftigt förorenat, vilket föranlett dagens omfattande markundersökningar och 
saneringsarbeten. Ett led i arbetet är att kartlägga hur metaller, framförallt bly, har spridits i 
samhället. 

Ett flertal undersökningar, sammanfattade i en rapport av Kemakta (Elert et al. 2003), har 
utförts inom industriområdet. Vid tidigare undersökningarna har blyhalter i jord på upp till 
51000mg/kg TS (torrsubstans) påträffats (Fagerlind, Qvarfort 1998). En blyhalt anses vara 
mindre allvarlig upp till 80mg/kg TS och mycket allvarlig över 800mg/kg TS (ANON. 1999). 
Vid en studie av bakgrundshalter i Sverige utförd av SGU, har 50 percentilen för blyhalten 
uppmätts till 23mg/kg TS. 10 % av uppmätta bakgrundshalter i Sverige överstiger dock 
32mg/kg TS (ANON. 1997B).  

1.2. Syfte 
Examensarbetet har två syften, där huvudsyftet är att få en uppfattning om i vilken 
utsträckning blyföroreningar spridits i samhället. Utvärderingen görs främst efter provtagning 
av jord runt om i samhället och analys av proverna med handhållen 
röntgenfluorescensdetektor (XRF).  

För att säkerställa tillförlitliga resultat är det andra syftet att utvärdera det fältinstrument, 
XRF, som använts vid undersökningarna.  

1.3. Avgränsningar 
Människor kommer i sitt vardagliga liv främst i kontakt med det övre jordlagret. Därför har 
all provtagning skett på 1 dm djup, med trädgårdsspade.  

Jordproverna har analyserats med avseende på metallerna arsenik, bly, kadmium, kobolt, 
koppar, krom, nickel och zink, men främst blys förekomst och variation har sammanställts.  

Endast ett XRF instrument, av märket Niton 702, har utvärderats. Vid användandet av 
detta instrument bör inga mätningar på dubbelprover ligga längre än 20% från varandra för att 
åstadkomma tillförlitliga resultat (ANON. 2002). Vid kontrollen att analysresultaten ligger 
inom 20% har hänsyn endast tagits till blyhalten, vilket lämnat större osäkerhet hos resultaten 
för de andra metallerna.  

Det huvudsakliga provtagningsområdet är förlagt till den del av Lesjöfors där större delen 
av befolkningen rör sig. Inom industriområdet har prover tagits främst på de platser där 
arbetarbostäder tidigare varit belägna. För att få en spridning i blyhalterna och med säkerhet 
även stöta på prover med höga blyhalter, för XRF utvärderingen, togs dock ytterligare några 
prover inom industriområdet. 
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 1.4. Områdesbeskrivning 
Lesjöfors är ett anrikt brukssamhälle, beläget vid riksväg 64 i Filipstads kommun, Värmland. 
I Lesjöfors tätort bor ca 1166 invånare enligt befolkningsdata från SCB 2001-12-31. För 
placering i Sverige och översikt över Lesjöfors, se figur 1. De stora grå byggnaderna öster om 
riksvägen på kartan är industriområdet och samhället är huvudsakligen uppbyggt på 
industriområdets nordvästra och västra sida. Den slalombacke som har en betydande roll i 
utredningen av föroreningssituationen i samhället finns med i kartans sydvästra hörn. 

Industriområdet som haft en central roll i Lesjöfors historia är beläget nere i en dalgång 
där även en älv, Lesjöälven, rinner. I älven har bl.a. olje- och metallföroreningar konstaterats 
(Elert et al. 2003). Denna älv har spelat en väsentlig roll i industrihistorien då den bistått med 
viktig vattenkraft (De Geer 1975). En kraftverkskanal rinner parallellt med Lesjöälven, på 
dess östra sida. Kraftverkskanalen är högt belägen, och otät på sina ställen, vilket leder till att 
vatten från kanalen kan tränga ut i Lesjöälven.  

1.5. Aktörer och aktiviteter 
Länsstyrelsen i Värmland ansvarar för att en kartläggning och senare sanering av 
föroreningarna skall komma till stånd. Bidrag från naturvårdsverket är en förutsättning för att 
genomföra vissa långtgående åtgärder. De nuvarande verksamhetsutövarna, inom 
industriområet, kommer dock att få bidra till den totala finansieringen efter en 
skälighetsavvägning. Det finns idag fem anläggningar med verksamhet inom området: en 
skrotningsanläggning som drivs av Ragnsells (under avveckling), och fyra 
verkstadsindustrier, Springwire Sweden AB, Lesjöfors Fjädrar AB, HL Display AB samt 
Lesjöfors Mekaniska. Det finns ingen verksamhetsutövare kvar som kan åläggas ansvar för 
föroreningssituationen. Inte heller någon fastighetsägare kan åläggas något ansvar då inget 
köp skett efter 1 januari 1999, men vid åtgärder inom de förorenade områdena kan 
fastighetsägarna eller verksamhetsutövarna åläggas ansvar för efterbehandling (Elert et al. 
2003). Anledningen till att de företagare som har verksamheter inom området ändå bidrar till 
kartläggningen och saneringen är den nytta som de kan få av åtgärderna. Tråddrageriet som 
antas stå för de största blyföroreningarna i området, har likt stålverket, samt spiral- och 
bladfjäderfabriken ingått i Lesjöfors AB. Lesjöfors AB har gått i konkurs och kan därmed ej 
ställas som ansvarig (Elert et al. 2003). 

Det pågår i skrivande stund ”kompletterande undersökningar och utredningar av Lesjöfors 
Bruk, Filipstads kommun”. Andra pågående projekt är ett fortlöpande 
recipientkontrollprogram, som pågått 2000/2001 samt 2001/2002 där provtagningen syftar till 
att kartlägga metallbelastningen i olika delar av Lesjöälven (Norborg 2002), och en 
oljesanering som påbörjades i oktober 2001. Metallbelastningen följs upp genom analys av 
samlingsprov för två månader. Oljesaneringen följs upp, en gång i månaden, med provtagning 
och analys av oljehalt i utgående vatten från en installerad oljeavskiljare.  
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Figur 1:  En kartbild över Lesjöfors. Sverigekartan uppe i högra hörnet visar Lesjöfors placering i 
 landet, se den svarta pricken. Industriområdet är de grå byggnader som är belägna 
 öster om riksvägen.  
 Prover har även tagits i den slalombacke som finns sydväst på kartan. Dessa prover 
 finns inte med på provtagningsprogrammet, då slalombacken saknas på det 
 kartunderlag som ligger till grund för provtagningen. 
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2. Material och metod 

2.1. Historik  
För att få en rättvisande bild av hur förorenade massor hanterats, transporterats och 
deponerats konsulterades tidigare anställda inom industrin och personal på Lesjöfors museum. 
Personalen var även med vid provtagningen av industriområdet för att peka ut platsen för de 
nu rivna arbetarbostäderna. Vägarna mellan dessa bostäder fylldes ut med slagg från 
industriområdet och höga halter har tidigare hittats i ett för dessa bostäder gemensamt 
potatisland (muntlig källa, Lesjöfors museum 2002-11-22). Litteratur samt gamla flygfoton 
och kartor har använts för att få en bättre överblick av vad som skett i Lesjöfors genom åren. 
Två historiska kartor över industriområdet finns i bilaga 1. Historiegenomgången ligger till 
grund för hur provtagningen planerades.  

Information sattes upp i byn för att göra ortsborna uppmärksamma på den stundande 
undersökningen. Denna information innehöll även en uppmaning till de boende att höra av sig 
med eventuella uppgifter. Ingen information framkom denna väg, men informationsbladet 
hade ändå den positiva effekten att byborna var medvetna om den pågående provtagningen.  

2.2. Litteraturstudie 
För att få en djupare kunskap om ämnet bly, och även kunna föra en diskussion kring vilka 
effekter de påträffade halterna kan ge har en litteraturstudie gjorts. I denna behandlas bl.a. 
naturliga halter, bakgrundshalter, spridning samt effekter av exponering. 

2.3. Upprättande av provtagningsprogram och provtagningsstrategi 
Proverna togs utifrån ett rutnät som passades in efter samhället och som numrerades från A 
till I och från 1 till 14, se figur 2. Rutor om 250x250 m har provtagits för att få en spridning 
på provpunkterna, se bilaga 3 för provtagningsprogram. Provtagningen koncentrerades till den 
del av samhället där större delen av befolkningen är bosatt, eller rör sig, och alla namngivna 
rutor provtogs därför inte. I 41 rutor har sammanlagt 115 prover tagits och analyserats. 
Slalombacken, där ytterligare sex prover togs, finns inte med på det kartunderlag som använts 
vid provtagningen. Totalt behandlar examensarbetet 121 provpunkter. 

Provtagningen modifierades något under arbetets gång. Prover togs inte vid alla planerade 
punkter då det pga olika skäl inte var möjligt och nya placerades ut där det enligt 
kompletterande uppgifter, som framkom vid provtagningen, ansågs nödvändigt. 
Provpunkterna markerades på karta vid provtagningen. Proverna togs ca 1 dm under 
markytan, med en trädgårdsspade som rengjordes mellan varje prov, och placerades i märkta 
plastpåsar. Påsarna förslöts ordentligt med klämma för att provet skulle behålla den naturliga 
vattenkvoten. Vid dagarna för provtagningen regnade det och proverna som togs i det övre 
marklagret är därför påverkade av regnet. 

Efter det att analysresultaten erhållits användes data med byggnadsår för att försöka hitta 
gemensamma nämnare för de påträffade föroreningarna. 
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Figur 2:  Rutmönster upprättat för provtagningsprogram. De rutor som är gråmarkerade är inte 
 provtagna. Slalombacken finns inte med på kartan, för placerings se figur 1. Där togs 
 ytterligare sex prover.  
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2.4. Bearbetning och analys av jordprover 

2.4.1 Arbetsgång 
Arbetsgången vid provpreparering och analys illustreras schematiskt i figur 3. De uttagna 
proverna blandades först ordentligt för att få ett så homogent material som möjligt. Sedan 
analyserades proverna i sitt naturliga tillstånd med en handhållen XRF av märket Niton 702 
(se stycke 2.4.1. för mätprincipen med XRF). Varje prov, för stegen naturfuktat, torkat samt 
torkat, siktat (<2mm) analyserades minst 2 ggr 60 nominella sekunder. Om blyhalterna 
varierade mer än 20% (ANON. 2002) utfördes kompletterande analyser. De två mätomgångar 
som låg inom det 20%iga intervallet användes vid utvärdering. 
 

Naturfuktat 
jordprov

Bestämning av 
torrsubstans och 
vattenkvot

XRF-mätning (121 prover)

Torkning i 105°C, 
min 12h

XRF-mätning (120 prover)

Siktning, 
<2 mm XRF-mätning (121 prover)

Siktning, <0,125 mm och 
provkopps preparering 

XRF-mätning (25 prover)

Provkoppen skickas till 
laboratorium för 
ICP-analys (20 prover)

 
Figur 3:  Arbetsgång vid provpreparering och analys. Av de 121 prover som siktades ner till 

<2mm bestämdes siktkurva och därmed jordart för 74 av proverna. Anledningen till att 
endast 120 torkade prover analyserades mot 121 i naturfuktat och siktat var att ett 
torkat jordprov ansågs vara för ”grovt och kantigt” för mätning.  
 

Proverna torkades i 105oC, minst 12h, varefter torrsubstansen (TS=ms/mtot) och vattenkvoten 
(w=mw/ms) bestämdes. Torrsubstansen och vattenkvoten bestämdes genom att provet vägdes 
före och efter torkningen. De torkade proverna analyserades med XRF.  

Efter torkning och analys valdes 74 prover ut, med avsikten att ge en bra representativitet 
för hela ”haltintervallet”, för siktning. De utvalda proverna torrsiktades i 12 minuter med 
siktarna 19, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.250, 0.125 samt 0.063 mm. Varje del i sikten vägdes först in tom 
och sedan med sitt innehåll efter siktning. En siktkurva upprättades och 
kornstorleksfördelningen bestämdes, för siktkurvor se bilaga 5. Fraktionerna <2mm blandades 
efter invägningen samman och analyserades ytterligare en gång med XRF. De prover som inte 
siktades för bestämning av siktkurva, siktades endast för att kunna urskilja fraktionen <2mm 
som analyserades med XRF. XRF mätningen på fraktionen torkat, siktat (<2mm) är den som 
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ligger till grund för utvärderingen av tillståndet i samhället, se bilaga 4 för samtliga resultat. 
Mätningar på övriga prepareringssteg är endast utförda för kontroll av XRF instrumentet.  

25 av de siktade proverna valdes ut och siktades ner till en kornstorlek <0,125 mm. 
Urvalet gjordes för att ge en bra spridning mellan höga och låga halter. Proverna preparerades 
för analys i för ändamålet speciellt framtagna provkoppar. Vid mätning i provkopp 
analyserades varje prov 1 gång i 120 nominella sekunder. 20 av de analyserade proverna 
skickades till Sweco Ecoanalys för metallanalys med ICP-OES (Inductive Coupled Plasma 
Optical Emission Spectroscopy), för metod se bilaga 8. Analys i provkopparna anses av 
återförsäljaren för instrumentet ge säkrare resultat (Andersson, muntlig källa 2003).  

De olika mätningarna från respektive provpunkt sammanställdes och utvärderades. 
Statistiska beräkningarna har utförts mha Statgraphics plus 5.1. Den linjära regression som 
utförts har plottats i Microsoft excel. De provpunkter som har halter under detektionsgränsen 
har inte tagits med vid beräkningarna. Dessa halter användes i stället för att bestämma en 
ungefärlig detektionsgräns för de olika stegen. Detektionsgränsen för samhället beräknades 
genom att multiplicera medelfelet för samtliga prov med 1,5 och sedan bestämma medianen 
(ANON.2002). Detektionsgränsen kan även bestämmas genom att göra upprepade mätningar 
på ett och samma prov (ANON.2002). 

2.4.2. Mätprincip med Röntgenfluorescensdetektor (XRF)  
Proverna i examensarbetet har analyserats med en handhållen röntgenfluorescensdetektor 
(XRF). De första XRF-apparaterna introducerades i slutet av 1940-talet och användes då 
främst inom geologi och metallurgi (Metelius 1996). I mitten av 1970-talet kom de första 
bärbara röntgenanalysatorerna som bla användes vid geologisk prospektering (Metelius 
1996). Idag är ett stort användningsområde fältanalyser på metaller i jord. Den 
mikroprocessor och de elektroniska minnen som utnyttjas i dag utvecklades i början av 1980-
talet (Metelius 1996). De nya instrumenten på marknaden går att koppla direkt till en dator för 
dataöverföring istället för att som vid Niton 702, den modell som användes i detta arbete, först 
lagra mätningarna i apparaten och sedan ladda över resultaten till en dator för bearbetning. En 
bild på Niton 702 finns i figur 4. 
 

 
Figur 4: Niton 702, med tillhörande provkoppsbehållare. Provkoppen är den vita burk som 

skymtar under den handhållna delen. Vid analys direkt på påse används endast den 
handhållna delen. 

 
Det finns ett flertal olika radioaktiva källor som används vid röntgenfluorescensanalys, bl.a. 
55Fe, 244Cm, 109Cd samt 241Am-241. Det instrument som användes i denna studie är en Niton 
702 som har en sluten strålkälla bestående av en 109Cd isotop. Kadmium kan därför inte 
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detekteras. Isotopens halveringstid är 15 månader och mätresultaten korrigeras för 
sönderfallet genom att mättiden successivt förlängs (ANON. 2002).  

Instrumentet är kalibrerat för Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Pb, Hg, Rb, Sr, Zr och Mo. 
Samtliga dessa ämnen ligger inom området, 3,6-20keV. Ett problem som kan uppstå vid 
analys är att olika ämnens emissionslinjer kan ligga nära varandra och därmed göra det svårt 
att särskilja dessa ämnen (ANON. 2002). Problemet uppkommer bl.a. för ämnesparen Fe/Ni, 
Fe/Cr samt As/Pb, men kompenseras till viss mån vid kalibrering (ANON. 2002).  

Osäkerheten för vissa instrument kan vara upp till 50% vid en generell kalibrering, men 
minskar vid en platsspecifik kalibrering (ANON. 2001). Utifrån analys både med XRF och 
ICP-OES på laboratorium, kan en platsspecifik kalibrering göras för att öka tillförlitligheten 
(ANON. 2001). Principen för XRF analys beskrivs i tre steg med Bohrs atommodell som 
utgångspunkt, se figur 5.  
 

 
Figur 5: Skiss över röntgenfluorescensspektrometerns princip. Röntgenkällan sänder ut en foton 

som slår ut en elektron från atomens inre skal. Denna elektron ersätts av en elektron 
från ett yttre skal. När den yttre elektronen ersätter den inre avges energi i form av 
röntgenstrålar. Dessa röntgenstrålar är karakteristiska för det element som bestrålas.  

 
En foton med hög energi slås ut från en röntgen-, eller radioaktiv källa. För Niton 702 från 
den radioaktiva källan 109Cd. Fotonen slår ut en elektron från atomens K- eller L-skal. Den 
lediga plats som skapas i något av de inre atomskalen (K- eller L-skalet) ersätts av en elektron 
från något av de yttre skalen. När de yttre elektronerna ersätter de inre, avges energi (Sacket, 
Martin 1998) i form av röntgenstrålar. Överskottsenergin övergår i en foton med en energi 
som motsvarar skillnaden mellan de två skalen (Wåhlin, Fredriksson 1996). Varje element 
uppvisar ett unikt spektrum som gör det möjligt att säkerställa vilka ämnen som finns i det 
analyserade provet.  

2.5. Utvärdering av jordprover 

2.5.1. Tillståndsbedömning 
Naturvårdsverket har satt upp riktlinjer för vilka blyhalter som kan accepteras i mark. Dessa 
halter har sammanställts i Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av 
förorenade områden, MIFO (ANON. 1999). För bly är halten mindre allvarlig upp till 
80mg/kg TS, måttligt allvarlig mellan 80-240mg/kg TS, allvarlig mellan 240-800mg/kg TS, 
samt mycket allvarlig över 800mg/kg TS. I rapporten har dessa riktvärden använts vid 
utvärdering av erhållna analysresultat. Detta då Länsstyrelsen är intresserad av att veta hur 
allvarliga de halter som detekteras är. Riktvärden för analyserade metaller återfinns i bilaga 2.  
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2.5.2. Riktvärden 
Halterna skulle även ha kunnat utvärderas efter de riktlinjer som återfinns i naturvårdsverkets 
rapport ”Generella riktvärden för förorenad mark”. Enligt dessa riktvärden går gränsen för 
känslig markanvändning (KM) vid blyhalten 80mg/kg TS, dvs samma halt som motsvara 
gränsen mellan mindre allvarlig- och måttligt allvarlig halt enligt MIFO. Mark som har halter 
under gränsen för KM kan utnyttjas för bl.a. bostäder, daghem, odling djurhållning och 
grundvattenuttag. De grupper som exponeras antas vara permanent boende inom området 
under en livstid, och antas ha normala kost- och levnadsvanor (ANON. 1997A).  

Med hjälp av den rapport som ligger till grund för de generella riktvärdena ”Development 
of generic guideline values” kan ett nytt, platsspecifikt, riktvärde för KM beräknas där 
exponeringsvägen ”intag via grundvatten” är borträknad. Detta görs med hjälp av formel i 
bilaga 9. 

Vid framräkning av gränsvärdet för KM tas hänsyn till hälsa och miljö. De 
exponeringsvägar som anses vara av vikt för människan, vid KM, är: intag av jord, 
hudkontakt, inandning av damm, inandning av ångor, intag av grundvatten samt intag av fisk 
och grönsaker. De exponeringsvägar som anses vara av vikt för miljön, vid KM, är: effekter 
inom området samt effekter i ytvattenrecipienten (ANON. 1997A). Då Lesjöfors samhälle har 
kommunalt vatten och avlopp bör man kunna bortse från den effekt på människan som 
kommer av intag av grundvatten. Denna exponeringsväg är främst av vikt när invånarna har 
egna brunnar.  

2.6. Vattenprover 
För att få en uppfattning om hur det bly som konstaterats i samhället rör sig togs 2003-08-21 
även två dagvattenprover. Proverna togs på två ställen där dagvatten rinner av från en stor yta. 
Prov V1 togs nedanför samhället innan dagvattnet rinner ut i Lesjöälven. Prov V2, togs uppåt 
i centrala delarna av samhället, nära kyrkan där dagvattnet rinner i ett öppet dike. Se bilaga 3 
för provpunkternas placering. Vattenproverna är i provtagningsprogrammet märkta med V1 
(dagvatten 1) och V2 (dagvatten 2). Ett vattenprov togs även i en liten göl vid slalombackens 
fot, för slalombackens placering se figur 1. Metallstatusen analyserades med ICP-OES av 
Sweco Ecoanalys, se bilaga 8 för metod. pH och redOx analyserades i fält med ett 
fältinstrument av märket Oxyguard.  
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3. Resultat 

3.1.Historik 
Industrihistorian i Lesjöfors sträcker sig ca 300 år tillbaka i tiden (De Geer 1975). Redan 
under 1600-talets slut anlades den första industrin (Elert et al. 2003). Genom att skogarna i 
norr bjöd på ved och forsen gav god tillgång på vattenkraft ansågs Lesjöfors ha goda 
förutsättningar för grundläggandet av ett industriområde (De Geer 1975). Se historiska kartor 
i bilaga 1. 

Stålverket som står för en del av föroreningarna inom industriområdet anlades under 
1830-talet. Där behandlades och förädlades stålet till bl.a. filar. Lesjöfors var den första 
producent i landet som startade tillverkning av dragen tråd, stållinor och fjädrar (De Geer 
1975). Den slagg som producerades vid tillverkningen användes för att fylla upp 
industriområdet (Lindén 1997), som till viss del bestod av en myr (De Geer 1975) och därför 
bör ha varit relativt sankt. Produkter som tillverkades legerades med krom och kisel (Lindén 
1997). Krom har påträffats i förhöjda halter (Elert et al. 2003).  

1954 byggdes en ljusbågsugn vars slagg transporterats till den idag använda slalombacken 
där den använts som utfyllnadsmateriel för parkeringsplatsen (Lindén 1997). Denna slagg kan 
ha blandats med restprodukter från andra delar av industriområdet (Nilsson, muntlig källa 
2002-11-22).  

Det sågverk som ligger norr om det ”egentliga” industriområdet är också intressant ur 
föroreningssynpunkt. Uppgifter har framkommit att bilar och annat skrot deponerats norr om 
sågverket vid Lesjöälvens östra kant i spån från sågverket (Nilsson, muntlig källa 2002-11-
22). Vid sågverket kan även föroreningar typiska för sågverksindustrin finnas. 
 

I tabell 1 är den föroreningsprofil som misstänks inom industriområdet sammanställd. 
Sammanställningen är en grund för undersökningar i området. 
 
Tabell 1: Sammanställning av förväntad föroreningsprofil inom industriområdet, utförd av 

Fagerlind, Qvarfort (1998). 
Område Översiktlig föroreningsprofil 
f.d Lesjöfors AB:s spiralfjädrar Glödskal, härdolja, blybad 
Lesjöfors fjäderfabrik Härdolja, målerirester 
F.d. Lesjöfors valsverk Dieselolja, eldningsolja, härdoljor 
Oljedepå Dieselolja, eldningsolja 
Bladfjädersmedja Glödskal, härdolja 
Ga tråddrageriet Metaller, syror 
Stålverk Slagg, filterstoff 
Lesjömek Metaller, oljor 
Nya linslageriet Oljor, fetter 
Ga linslageriet Se ovan 
Manufaktursmedjan Oljor, epoxyrester 
Oljeavskiljare Oljor 
Springwire Sweden AB Metaller, oljor 
 
Vid historiegenomgången framkom viktiga uppgifter om blyföroreningen, dess uppkomst och 
spridning. Blyföroreningar inom industriområdet antas framförallt ha sitt ursprung i 
trådtillverkningen. Enligt muntliga uppgifter från Lesjöfors museum (2002-11-22), är det 
troligt att bly började användas i processen runt 1907-1910. Vid tillverkningen 
värmebehandlades tråden i blybadslinjer som bestod av fyra efter varandra placerade blybad 
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med temperaturer från 450oC-900oC. För att skydda arbetarna från blyångor, och behålla 
värmen isolerades baden genom att täcka ytan med kolstybb (Knutsson et al. 1984). 

Den stybb som användes för isolering hittades till en början i kolmilor i skogen och 
fraktades, enligt uppgifter från Lesjöfors museum (muntlig källa 2002-11-22), med häst till 
fabriken. På fredagseftermiddagarna skrapades stybben, mer i form av aska efter de höga 
temperaturerna i blybaden, av och lades i tunnor. Ny stybb lades sedan på baden för att 
förbereda inför nästkommande arbetsvecka. En del av tunnorna som fyllts med den 
blybemängda stybben, okänt hur stor denna del var, fraktades bort till deponi (Lesjöfors 
museum, muntlig källa 2002-11-22).  

Misstanke finns om att den del av stybben som inte transporterades till deponi användes 
som fyllnadsmateriel vid hus- och vägbyggen. Uppgifter finns om att kolstybb direkt från 
milor har använts som jordförbättringsmedel inom samhället. Farhågor om att även den 
blybemängda stybben från industrin använts uppe i samhället finns därför. 

Enligt den studie som syftar till att kartlägga metallbelastningen i olika delar av 
Lesjöälven är blyhalten 0,4 µg/l uppströms (åren 1999-2001) och 1,3 µg/l nedströms Lesjöfors 
(2001), 1,5 µg/l (2000) och 1,9 µg/l (1999) (Elert et al. 2003). Detta indikerar en ökad 
metallbelastning på Lesjöälven vid passagen genom Lesjöfors. Elert et al.(2003) har genom 
beräkningar kommit fram till att tillskottet av bly till Lesjöälven efter passagen genom 
Lesjöfors uppgår till ca 80-125 kg/år. Dessa beräkningar skall dock verifieras i de 
kompletterande undersökningar som pågår. I markprover har bly främst påträffats i den norra 
delen av industriområdet, där spiralfjäderfabriken tidigare låg, se bilaga 1 för placering, samt i 
den södra delen av området där Springwire Sweden AB har sin verksamhet.  

3.2. Bly 

3.2.1. Egenskaper 
Grundämnet bly, Pb förekommer naturligt som en blandning av de fyra stabila isotoperna 
204Pb, 206Pb, 207Pb och 208Pb (dominerande isotop 52,3%) och spårkoncentrationer av de 
radioaktiva isotoperna 210Pb och 214Pb. Av de stabila isotoperna har endast 204Pb icke-
radioaktivt ursprung, de övriga är slutprodukter i radioaktiva sönderfallsserier (Elding 2000).   

Bly är en mjuk metall med en kokpunkt på 1 740ºC och en smältpunkt på 327ºC (Comet 
1996). Metaller med en densitet som överstiger 5 g/cm3 räknas som tungmetaller. Bly har en 
densitet på 11,35 g/cm3 (Ekbom 1989), och räknas därmed till tungmetallerna. Andra 
tungmetaller som har betydelse för miljön är arsenik (halvmetall), kadmium, kobolt, koppar, 
krom, kvicksilver, nickel, tenn, vanadin och zink. Tungmetaller förekommer i olika 
tillståndsformer, med olika mobilitet och upptagsmöjligheter (Kjeldsen, Hojlund Christensen 
1996). 

Metaller är i små mängder nödvändiga för människor och djur och ingår i ett flertal 
biokemiska funktioner. De är goda komplexbildare och har förmåga att binda in till 
enzymernas aktiva ställe. Det är denna egenskap som ger metaller giftverkan. Kadmium, 
kvicksilver och bly har inga kända nödvändiga biologiska funktioner, men har trots det 
förmågan att binda in till enzymer och konkurrera ut nödvändiga ämnen i bl.a. proteiner 
(Kjeldsen, Hojlund Christensen 1996).  

Spridning av metaller i mark sker med hjälp av olika mekanismer som bygger på 
interaktioner mellan metall och jord. Det som styr transporten är bl. a. pH, redOxförhållande, 
vattenhalt och organiskt innehåll. Vid låga pH sätts Pb2+

, som är den mest tillgängliga 
blyformen för både växter och djur i omlopp (Comet 1996). Som Pb2+ kan bly ingå i 
sorptions-, utfällnings- och komplexbildande processer. Även utfällningsmekanismer är av 
stor betydelse för blys rörlighet. Sorptionen är beroende av markens pH och innehåll av järn- 
och manganoxider, lermineral samt organiskt material (Kjeldsen, Hojlund Christensen 1996). 
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Sorptionen av bly påverkas också av den mängd konkurrerande katjoner som finns i marken 
(Kjeldsen, Hojlund Christensen 1996). Surhetsgraden i en markprofil minskar med djupet. 
Marken buffrar pH, vilket medför att surhetsgraden även varierar med växtsamhället. Barrträd 
har t.ex. en surare förna än lövträd (Mácsik et. al 1998). Även markens egenskaper som 
kornstorlek (specifik yta) har stor betydelse för spridning av metaller. En större specifik yta 
leder till en ökad möjlighet för fastläggning. 

3.2.2. Naturlig halt och bakgrundshalt  
Metaller finns naturligt i marken och jordskorpan innehåller ca 13 g bly/ton (Mason, Moore 
1982). Med naturlig halt avses den halt som skulle råda om ett område överhuvudtaget inte 
hade utsatts för antropogen påverkan (ANON. 1997B). Naturliga halter är oftast inte skadliga 
för miljön. För att kunna bestämma naturliga blyhalter vid olika tidpunkter tas borrkärnor upp 
från den Grönländska inlandsisen. Borrkärnorna åldersbestäms och blyhalten i dem mäts. 
Inlandsisen på Grönland som bildas idag innehåller ca 1000 ggr högre blyhalter än den som 
bildades för 1 200 år sedan (Tiberg 1995).  

Idag är ett stort problem att gamla utsläpp fungerar som sekundära spridningskällor 
(Bergbäck, Johansson 2002), och eftersom metaller är beständiga utgör ”gamla synder” stora 
problem. Lesjöfors är bara ett exempel där detta är tydligt. Den olja och de metaller som finns 
i marken efter århundraden av industriell verksamhet läcker idag ut till recipienten. 

Med bakgrundshalt avses den halt som idag råder i mark och som inte har påverkats av 
lokala punktkällor, m.a.o. summan av den naturliga halten och det diffusa antropogena 
tillskottet (ANON. 1997B). Genom diffusa utsläpp ökar bakgrundshalten av bly i Sverige. Bly 
kan transporteras över stora avstånd i luften, vilket ger de långväga transporterna stor 
betydelse. Det luftburna nedfallet uppvisar en tydligt nedåtgående trend. Mellan 1985 till 
1990 minskade nedfallet av bly över Sverige med 30% (ANON.1993). En stor del av 
nedgången ligger i den minskade användningen av blyad bensin. Den blyade bensinen har lett 
till att tätorterna i många fall uppvisar högre bakgrundshalter än landsbygden (ANON. 
1997B). För att kunna ge en rättvisande bedömning av vilka blyhalter som kommer från en 
specifik verksamhet är det därför viktigt att känna till bakgrundshalten för det aktuella 
området.  

3.3. Utvärdering av XRF-mätning 
I tabell 2 är blyhalterna vid de olika prepareringsstegen naturfuktat, torkat, siktat (<2mm), 
provkopp (siktat <0,125mm) mätta med XRF, samt ICP-OES analys på laboratorium för 20 
prover sammanställda. Halten är angiven i mg/kg TS. För samtliga provresultat uppmätta med 
XRF, se bilaga 4. 
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Tabell 2: Sammanställning av blyhalter (mg/kg TS) vid de olika prepareringsstegen naturfuktat, 
 torkat, siktat, provkopp samt lab. för de 20 prover som skickades till laboratorium för 
 verifikation. De naturfuktade- torkade- och siktade (<2mm) proverna samt de mätningar 
 som utfördes direkt på provkopp (siktat <0,125 mm) mättes med handhållen XRF av 
 märket Niton 702. Även de prover som skickades till laboratorium för ICP-OES analys 
 är siktade ner till<0,125mm. De höga vattenkvoterna i vissa prover beror på regn vid 
 provtagnings tillfället. Utvärdering enligt MIFO, se bilaga 2. 

Lab  
ICP-OES 

(<0,125 mm) 

XRF 
Provkopp  

(<0,125mm) 

XRF 
Siktat  

(<2mm) 

XRF 
Torkat 

XRF 
Naturfuktat 

TS  
(%) 

Vattenkvot 
(%) 

Jordart 

16 28,2 <25,3 <24,9 <23,3 81,7 22,4 Sa 
24 30,6 <28,8 <30,0 <31,4 97,3 2,8 saGr 
43 46,7 36,5 <28,0 <24,1 70,7 14,5 Ej best. 
70 78,9 49,0 44,2 25,1 90,6 10,4 saGr 
93 94,7 45,05 104,6 34,15 82,0 21,9 Sa 
96 96 90,9 58,1 51,7 82,5 21,2 grSa 
130 123,5 83,6 79,7 54,0 76,6 30,6 Sa 
140 133,3 90,4 80,6 53,0 76,5 30,8 grSa 
190 179,7 171,0 174,3 77,5 98,3 1,7 grSa 
280 248,6 212,8 221,9 148,9 76,3 31,0 grSa 
400 385,6 194,1 131,4 150,6 91,7 9,0 saGr 
340 356,8 297 241,5 129,6 90,0 11,2 grSa 
730 663,6 295,9 278,9 221,6 81,1 23,2 Sa 
710 742,4 446 363,9 370,6 90,4 10,7 saGr 

1300 1389,6 522,2 533,4 504 93,5 12,1 saGr 
1800 1580 989,2 761,4 581,8 90,3 10,8 saGr 
1300 1380 1169,6 853,6 557 79,9 25,1 saGr 
1400 1189,6 1020,8 825,6 448,4 78,1 28,1 saGr 
5000 6249,6 4428,8 4353,6 1809,6 98,3 1,7 grSa 
11000 11795,2 7510,4 4643,2 3747,2 88,9 12,5 saGr 

Haltintervall        
Mindre allvarlig halt 

<80mg/kg TS       
Måttligt allvarlig halt 

80-240mg/kg TS       
Allvarlig halt 

240-800mg/kg TS       
Mycket allvarlig halt 

>800mg/kg TS       
 
En sammanfattning av de olika prepareringsstegen i tabell 2, är att halten tenderar att öka ju 
mer preparerat provet är. De halter som uppmättes med ICP-OES och som uppmättes med 
XRF på provkoppar är samtliga inom samma haltintervall. De siktade proverna befinner sig i 
olika haltintervall i övergångarna mellan intervallen. De naturfuktade proverna ligger ett helt 
haltintervall fel vid de låga halterna. En allvarlig halt på 190mg/kg TS enligt laboratorium 
hade visat på en mindre allvarlig halt på 77,5 efter analys med XRF direkt på det naturfuktade 
provet.  

Figur 6 visar grafiskt hur halterna varierar för de olika prepareringsstegen. De 
naturfuktade proverna uppvisar de lägsta halterna. Observera att en uppmätt halt för torkat 
prov markant avviker från trenden. Haltkurvan för de torkade, siktade <2mm proverna ser ut 
att följa utseendet för kurvan med laboratorieresultaten väl, men halterna tenderar att vara 
något lägre. De torkade <0,125mm proverna, mätt med XRF respektive ICP visar liknande 
halter utefter hela intervallet.  
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Figur 6: Linjediagram för variation av blyhalter vid de olika prepareringsstegen. X-axeln visar 
 antalet prov. Y-axeln visar halten i mg/kg TS.  
 
Figur 7 är en linjär regressionsmodell för halter erhållna vid ICP analys (<0,125mm) och 
provkoppsmätning med XRF (<0,125mm). Det stärker bilden av att överensstämmelsen 
mellan dessa olika analysmetoder är bra. Förklaringsgraden för modellen är 0,98. 
Lutningskoefficienten är statistiskt signifikant på 99% konfidensnivå eller högre. Däremot är 
interceptet inte signifikant skilt från noll. Modellen ger Ekvation 1. 
 
Lab=-6,2+1,05*Provkopp Ekvation 1 
 

y = 1,0487x - 6,2211
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Figur 7: Linjär regression för blyhalter erhållna vid ICP analys (<0,125mm) och provkoppsmätning med 

XRF (<0,125mm). Halter i mg/kg TS.   
 
Figur 8 är en linjär regressionsmodell för halter erhållna vid ICP analys (<0,125mm) och vid 
XRF analys på torkade, siktade (<2mm) prover. Förklaringsgraden, R2, för modellen är 0,98. 
Lutningskoefficienten är statistiskt signifikant på 99 % konfidensnivå eller högre. Däremot är 
interceptet inte signifikant skilt från noll. Modellen ger ekvation 2. 
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Figur 8: Linjär regression för blyhalter erhållna vid ICP analys (<0,125mm) och mätning med 

XRF på torkade, siktade <2mm prover. Halter i mg/kg TS. 
 
Av de 121 proverna översteg 27 av de torkade, siktade (<2mm) proverna gränsen för måttlig 
allvarlig halt (15 prover i intervallet 80-240mg/kg TS), 12 prover gränsen för allvarlig halt (5 
prover i intervallet 240-800mg/kg TS), och 7 prover gränsen för mycket allvarlig halt, 
>800mg/kg TS.  

Om de av ackrediterat laboratorium bestämda halterna ses som de sanna, kan ekvation 2 
användas för att beräkna upp halterna hos de torkade, siktade (<2mm) prover som inte 
analyserats med ICP. Efter korrigering enligt ekvation 2 översteg 63 av de 121 torkade och 
siktade (<2mm) proverna gränsen för måttligt allvarlig halt (42 prover i intervallet 80-
240mg/kg TS), 21 prover gränsen för allvarlig halt (14 prover i intervallet 240-800mg/kg TS) 
och även här 7 prover gränsen för mycket allvarlig halt (>800mg/kg TS), se även bilaga 10. 

 
Mellan samtliga torkade och torkade, siktade (<2mm) prover analyserade med XRF gjordes 
en utvärdering i de olika haltintervallen mindre allvarlig halt, måttligt allvarlig halt, allvarlig 
halt samt mycket allvarlig halt. Lutningen uppvisar tendenser till att bli brantare ju högre 
halterna blir, se figur 9. Resultatet ger bara en fingervisning då antalet prover i intervallen 
måttligt allvarlig halt, allvarlig halt och mycket allvarlig halt borde vara fler för en tillförlitlig 
utvärdering.  
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Figur 9. Linjär regression utförd utifrån de olika haltintervallen, mindre allvarlig halt (0-
 80mg/kg TS), måttligt allvarlig halt (80-240mg/kg TS), allvarlig halt (240-800 
 mg/kg TS) och mycket allvarlig halt (>800mg/kg TS). Samtliga halter i mg/kg TS. 
 
Vattenkvoterna i några av proverna kan verka höga med tanke på att materialet främst består 
av saGr och grSa. Anledningen till detta är att det regnade vid tiden för provtagningen. 
Provtagningen genomfördes ändå, då det viktigaste var att bestämma variationer i XRF 
mätningar vid olika vattenkvoter. Vattenkvoten varierar mellan 1,5 till 41,5 %, se även bilaga 
4.  

Utifrån vattenkvoten gjordes försök att förklara de variationer som föreligger i halterna 
mellan de naturfuktade- och de torkade prover som analyserats med XRF. Torkningen är den 
enda uppenbara förändring i provsammansättningen som skett mellan dessa steg, men inget 
samband hittades.  
 
Kornstorleksfördelningen bestämdes på 74 av proverna efter torrsiktning och upprättande av 
siktkurva, se siktkurvor i bilaga 5. Ett exempel på siktkurva finns även i figur 10. 
Kornstorleksfördelningen varierade från motsvarande sandigt grus (saGr) till sand (Sa). 
Proverna är tagna i det övre jordlagret och består till stor del av fyllnadsmaterial och 
mullhaltig jord. Det går därför inte utifrån siktkurvorna att säga att jordarten är bestämd. De 
ger mer en uppfattning om kornstorleksfördelningen i Lesjöfors övre marklager. Halten <2 
mm varierade i spannet 6,2 till 98,8 %. Halten <0,125 mm varierade i spannet 2,2 till 33,2 %, 
se även bilaga 4. 
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Figur 10:  Siktkurvor, kornstorleksfördelningarna motsvarar saGr, saGr samt grSa. 
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Utifrån kornstorleksfördelningen gjordes försök att förklara de variationer som föreligger i 
halterna mellan de torkade- och de torkade, siktade (<2mm) prover som analyserats med 
XRF. Siktningen är enda uppenbara förändringen i provsammansättningen som skett mellan 
dessa steg, men inget samband hittades.  
 
Halter under detektionsgränsen för varje enskilt prov har inte utvärderats. Medianen för 
detektionsgränsen är 23,7 för naturfuktat prov, 28,6 för torkat prov, 25,0 för siktat prov 
(<2mm) samt 22,2 för provkopp (<0,125 mm). Vid analys var 65 (totalt 121 analyserade) av 
de blöta proverna, 55 (totalt 120 analyserade) av de torkade och 36 (totalt 121 analyserade) av 
de torkade, siktade (<2mm) under detektionsgränsen.  

3.4. Resultat för samtliga metaller 
Resultaten från de 20 prover som valdes ut och skickades till Sweco Ecoanalys laboratorium, 
för verifikation av XRF-metoden, har sammanställts i tabell 3, se bilaga 6 för 
laboratorieprotokoll. De metaller som är utvärderade i tabellen är arsenik, bly, kadmium, 
kobolt, koppar, krom, nickel och zink. 
 
Tabell 3:  Sammanställning och utvärdering av laboratorieresultat (ICP-OES) för metallerna: 
 arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, nickel och zink. Proverna är siktade till 
 <0,125mm och analyserade med ICP-OES av Sweco Ecoanalys. Halten är angiven i 
 mg/kg TS. Utvärdering enligt MIFO, se bilaga 2. 
 

Arsenik Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Nickel Zink 
<2,0 93 0,46 4 23 9,1 4,6 100 
<2,0 43 0,36 4,2 12 9,7 5,2 94 
3,8 24 0,16 9,2 84 13 8,4 82 
4,1 70 0,68 5,5 44 15 6,9 300 

<2,0 16 <0,10 <1,0 5,7 1,9 <1,0 12 
14 130 0,31 1,8 13 6,8 1,6 50 
13 140 0,59 4,3 36 17 6,4 130 
2,9 96 0,43 2,6 26 10 2,5 220 
2,7 280 0,48 3,8 43 7,6 2,9 270 
16 190 0,91 3,6 90 15 6 460 
5,6 1300 0,9 4,8 130 10 8,5 200 
7,8 710 1,2 4,7 130 150 9,4 460 
3,2 400 0,3 7,4 72 29 12 200 
14 730 0,67 4,6 59 11 5,7 180 
9,6 340 1,9 18 120 23 12 500 
9,6 1400 1,2 6,3 190 51 19 450 
18 1300 1,4 14 330 18 31 530 
14 5000 3,1 6,8 160 26 44 1200 
5,3 1800 4 18 160 84 130 1100 
45 11000 35 20 830 790 170 21000 

Haltintervall 
för bly        

Mindre allvarlig halt 
<80mg/kg TS       

Måttligt allvarlig halt 
80-240mg/kg TS       

Allvarlig halt  
240-800mg/kg TS       

Mycket allvarlig halt 
>800mg/kg TS       
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I tabell 4 är resultaten från XRF mätningarna på provkopp, för metallerna: arsenik, bly, 
kobolt, koppar, krom, nickel samt zink, sammanställda.  

 
Tabell 4: Sammanställning och utvärdering av resultat från provkoppsmätningar (siktat 
 <0,125mm) med XRF. Halten är angiven i mg/kg TS. Kadmium är inte analyserat då 
 den isotop som användes vid XRF analysen är 109Cd. Utvärdering enligt MIFO, se 
 bilaga 2. 
 

Arsenik Bly Kobolt Koppar Krom Nickel Zink 
<21,15 94,7 <200,7 <52,88 <172,575 <106,875 95,8 
<18,68 46,7 <199,35 <50,63 <178,65 <105,075 100,6 
<19,13 30,6 <270 65,2 150,8 <134,325 69,5 
<20,48 78,9 <225 <58,95 <204,075 <113,625 330 
<15,75 28,2 <117,45 <45,68 <126,225 <84,15 24,3 
<22,28 123,5 <171,9 <45,9 <179,1 <95,85 57,4 

21,1 133,3 <247,5 <55,35 <225 <118,8 145,4 
<21,38 96 <206,775 <56,7 <185,175 <110,925 212 
<27,9 248,6 <195,075 <57,6 <179,55 84 307,4 

20 179,7 <216,675 80,4 <193,95 <110,7 500 
<60,53 1389,6 <247,5 101,2 <211,275 <125,55 215 
<51,98 742,4 <360 71,8 <360 <161,1 567,6 
<36,68 385,6 <337,5 <65,93 <270 <148,725 208,2 
<44,55 663,6 <315 <63,45 <270 <143,775 233,2 
<36,45 356,8 <450 56,4 <360 <185,175 532 

89,1 1189,6 <562,5 <98,1 <472,5 <247,5 636,4 
84,3 1380 <472,5 253,8 <337,5 <198,45 670,4 
374 6249,6 <1327,5 <189,23 <967,5 <495 2409,6 

<73,8 1580 <315 169,6 <360 207 1580 
512,4 11795,2 <2475 874,4 <2250 <990 26880 

 
Haltintervall 
för bly       

 
Mindre allvarlig halt 

<80mg/kg TS      

 
Måttligt allvarlig halt 

80-240mg/kg TS      

 
Allvarlig halt 

240-800mg/kg TS      

 
Mycket allvarlig halt 

>800mg/kg TS      
 
Vid jämförelser mellan laboratorieresultat och XRF resultat är det tydligaste avsaknaden av 
analyserade  kadmiumhalter vid XRF-metoden. Den isotop som används i Niton 702, 109Cd, 
klarar inte av att analysera kadmium. Av de 20 proverna är en kadmiumhalt mycket allvarlig, 
fyra halter allvarliga och 10 halter måttligt allvarliga enligt laboratoriet. Samtliga dessa halter 
skulle ha missats vid enbart analys med Niton 702.  

Arsenik uppvisar falskt höga värden vid XRF analys för de prover som innehåller höga 
blyhalter. Vid ICP analys uppvisade tre prover måttligt allvarliga arsenikhalter att jämföra 
med de två måttligt allvarlig, två allvarliga och två mycket allvarliga halter som påvisades vid 
XRF analys. Problemet med kobolt är att samtliga detektionsgränser är över gränsen för 
allvarlig halt. Nio av proverna har en detektionsgräns över gränsen för mycket allvarlig halt. 
De prover med de högsta detektionsgränserna tenderar att vara samma prover som har de 
högsta blyhalterna.  



Blykartering i Lesjöfors 
med hjälp av handhållen Röntgenfluorescensdetektor (XRF) 

 20 

För koppar har de högsta halterna fångats upp även med XRF mätningar. Halterna 
tenderar dock att ligga något under de halter som mätts upp vid ICP-analys. Krom och nickel 
varierar mellan de olika metoderna utan något direkt synligt samband.  

Zink är den metall bortsett från bly som uppvisar störst överensstämmelse mellan de olika 
metoderna. Samtliga halter ligger inom samma intervall, men inga statistiska beräkningar har 
utförts för att bekräfta detta samband. 

3.5. Vattenprover 
I tabell 5 är resultaten från de tre vattenprover (som togs 2003-08-21) sammanställda, se 
bilaga 7 för laboratorieprotokoll. Vattenproverna utvärderades efter den indelning av tillstånd 
för förorenat ytvatten som baseras på material framtaget i projektet ”Bedömningsgrunder för 
sjöar och vattendrag” och finns sammanställda i MIFO, se även bilaga 2. De tre analyserade 
vattenproverna uppvisar mindre allvarliga halter för samtliga metaller.  
 

Tabell 5: Sammanställning av vattenprover. Enheten är i mg/l, vilket är den halt 
 som använts i laboratorieprotokollet. 

  
Dagvatten 1 Dagvatten 2 Parkeringen vid  

slalombacken 

Arsenik <0,01 <0,01 <0,01 
Bly <0,005 <0,005 <0,005 
Kadmium <0,001 <0,001 <0,001 
Kobolt <0,001 <0,001 <0,001 
Koppar <0,002 <0,002 0,006 
Krom <0,002 <0,002 <0,002 
Nickel <0,001 <0,001 <0,001 
Vanadin <0,002 <0,002 <0,002 
Zink 0,003 <0,002 0,013 
     
pH 6,3 7,3 7,3 
redox   130 

3.6. Blykartering i samhället 
Vid en utvärdering gjord på de torkade, siktade (<2mm) proverna översteg 8 av de prover som 
tagits bland bostadsbebyggelsen gränsen för måttligt allvarlig halt och 2 översteg gränsen för 
allvarlig halt. Inget prov översteg gränsen för mycket allvarlig halt. 

90 percentilen för bakgrundshalten i riket är för bly uppmätt till 32mg/kg TS (ANON. 
1997B). Bakgrundshalterna är uppmätta på torkade, siktade (<0,063mm) prover. 54 av de 
siktade proverna har en halt som överstiger bakgrundshalten, 36 av proverna är under 
detektionsgränsen och är inte utvärderade. Om istället de halter som beräknats fram mha 
ekvation 2 skulle användas, skulle samtliga haltbestämda (85st) prov ligga över 90 
percentilen. Prover som togs på ställen i utkanten av Lesjöfors och som borde vara ”rena”, låg 
samtliga under detektionsgränsen. 

Blyföroreningarna som hittades i samhället verkar inte vara kopplade till en bestämd 
byggnadsperiod. Det skulle dock kunna vara så att hus med samma byggnadsår och som 
dessutom ligger geografiskt nära varandra använt fyllnadsmassor från samma ställe. Det kan 
därför vara av intresse att även ta prover på hus belägna inom de områden där förhöjda halter 
påträffats.  
 
Den platsspecifika halt för KM som beräknats, utifrån antagandet att inget grundvattenuttag 
sker, mha riktlinjer i ”development of generic guideline values” är 123mg/kg TS, se bilaga 9 
för formel. Vid en utvärdering överstiger 29 av proverna denna halt, vilket går att jämföra 
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med de 63 prover som överstiger det generella riktvärdet för KM. Noteras bör att 
utvärderingen gjordes utifrån de halter som räknats fram mha ekvation 2. 

4. Diskussion  

4.1. XRF analyser 
Vid XRF-analys är rekommendationen att det högst skall vara 20% skillnad mellan de 
uppmätta halterna i dubbelproverna. Vid beräkningen av detta intervall har, i det här 
examensarbetet, hänsyn endast tagits till skillnaden i blyhalt. Det har lämnat en större 
osäkerhet i halterna hos de andra metallerna. Vid tillfällen då samtliga analyserade metaller är 
av lika stort intresse kan detta intervall bli ett problem samt leda till att fler mätningar måste 
köras på varje prov.   

 
Ett problem vid utvärderingen av resultaten är de prover som har halter under 
detektionsgränsen. För bly var två prover under detektionsgränsen samtidigt som de översteg 
gränsen för måttligt allvarlig halt, se bilaga 4. Detta ledde till att dessa prover inte kunde 
utvärderas. Detektionsgränserna kan störas av höga halter för andra element som ex. järn. De 
beräknade detektionsgränserna varierade inte enligt något mönster mellan de olika 
prepareringsstegen och kan därför inte tillförlitligt utvärderas. Provkoppsprepareringen 
uppvisar i och för sig den lägsta detektionsgränsen, vilket bl.a. har att göra med provets längre 
mättid och därmed lägre standardavvikelse, men detektionsgränsen påverkas av provets 
sammansättning (Sacket, Martin 1998) och bestämningar behöver göras på fler platser för att 
vidare uttala sig om sambandet. Noterbart är dock att färre prover hamnade under 
detektionsgränsen för varje prepareringssteg som utfördes, vilket möjliggjorde fler 
haltbestämningar. 
 
I tabell 2 syns en tydlig trend att halterna ökar mellan de olika prepareringsstegen. Det kan 
bero på ett flertal olika faktorer. Mellan naturligt fuktat och torkat kan en del av skillnaden 
ligga i homogenisering och vattenkvot trots att inget direkt samband med vattenvkoten 
hittades i detta arbete. Mellan torkat och siktat, samt mellan siktat och provkopp var 
hypotesen att haltökningen berodde på siktningen. Vid siktning avskiljs de små partiklarna. 
Mindre partiklar har större specifik yta, och därmed förmåga att binda in föroreningar. Inget 
samband mellan procentuell andel finmaterial kunde dock hittas, varken mellan stegen torkat 
och siktat (<2mm), eller mellan stegen siktat (<2mm) och provkoppsmätning (<0,125mm).  

Ett problem som kan uppkomma i samband med siktning är relaterat till andelen finjord i 
provet. Är det ett stort prov med mycket liten andel finjord kan en siktning leda till en felaktig 
utvärdering. Större delen av föroreningen sitter på de små partiklarnas större specifika yta, 
men halten för provet bestäms i mg/kg TS. Om hela provet antas ha lika hög halt som 
finmaterialet finns det risk att en siktning leder det till en överrepresentation av föroreningen. 
Det här kan vara en tänkbar anledning till haltvariationerna mellan de olika 
prepareringsstegen. 

 
Vid jämförelse av de halter som mätts upp med XRF i provkopp och med ICP-OES på 
laboratorium, se tabell 3 och 4, ser man att arsenik uppvisar falskt höga halter vid extremt 
höga blyhalter. Se även Sacket, Martin (1998) där det uppmanas att vara extra uppmärksam 
vid bly:arsenik förhållanden på över 10:1. Inga arsenikhalter som uppmättes till allvarliga och 
mycket allvarliga vid XRF-analys på provkopp, i samband med mycket höga blyhalter, var 
vid ICP-analys lika allvarliga, se tabell 3 och 4. Prover där arsenikhalten är hög i kombination 
med höga blyhalter kan skickas in till laboratorium för verifikation. Är blyhalten så hög kan 
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Mer allvarligt är de höga kadmiumhalter som påvisades vid laboratorieanalys och som 
skulle ha förbisetts vid utvärdering endast med XRF. Vid mark förorenad av flera metaller 
rekommenderas därför att en XRF med flera strålkällor används. 

 
Tanken var från början att kontrollera vilken betydelse olika vattenkvoter har för resultaten 
från XRF-mätningarna. Detta skulle göras genom att preparera prover som mätts med 
provkopp till kända vattenkvoter. När den första sammanställningen gjordes fanns en skillnad 
mellan halterna i de naturligt fuktade proverna (mätta med XRF) och de torkade proverna, se 
tabell 2. Vattenkvoterna i dessa prover bestämdes, men inget direkt samband mellan 
vattenkvoten och den procentuella skillnaden i halt som fanns mellan naturligt fuktat och 
torkat prov kunde hittas. Det här behöver inte betyda att vattenkvoten inte har någon inverkan 
på provresultatet. Blöta prover är svårare att homogenisera än torkade, vilket leder till att även 
homogeniseringen får betydelse. Enligt Andersson (muntlig källa, 2003) och Sacket, Martin 
(1998) skall dock en vattenhalt på 5-20 % inte nämnvärt påverka analysresultaten vid XRF 
mätning.  

Eftersom inget samband kunde hittas utfördes ingen ytterligare analys på vattenkvotens 
inverkan. Det ansågs dessutom svårt att utföra den tänkta provprepareringen då den 
fetvaddsfyllning som placeras i botten av provkoppen skulle kunna suga upp vattnet och 
förändra vattenkvoten.  
 
Fördelarna med XRF analyser är att den lägre kostnaden/analys erbjuder en möjlighet till att 
öka provtätheten. En av de största osäkerhetsfaktorerna i markundersökningarna är provets 
representativitet. Ett prov kan vara helt rent från föroreningar, medan ett annat prov taget 
endast 1 m från provtagningsplatsen kan uppvisa höga halter av ett flertal föroreningar. Därför 
anser jag att möjligheten med fler XRF analyser inom ett område ger en bättre uppfattning om 
blyspridningen än vad ett fåtal ICP analyser gör. Detta även om de enskilda halterna vid ICP 
analyser har större noggrannhet. Det är viktigt att ha osäkerheterna i baktanke vid utvärdering 
av erhållna resultat och förstå att resultatet vid XRF-analys ger en indikation mer än ett precist 
värde.  

En stor fördel med XRF analyser är att svaret kommer direkt. Ett snabbt svar ökar 
effektiviteten ex. vid saneringsarbete. Vid utvärderingen av metoden bör därför hänsyn även 
tas till prepareringstiden. Meningen med en fältanalys är att svaren skall komma snabbt. 
Torkningen av proverna kan göras i torkskåp över natt och det tar mindre tid att sikta prover 
ner till <2mm än det tar för en XRF analys. Provkoppsprepareringen, är en mer omständlig 
procedur som tar längre tid. Dessutom kostar materialet till provkoppsberedningen mer 
pengar.  

4.2. Spridningen i samhället 
Inga mycket allvarliga blyhalter har påträffats inne bland bostadsbebyggelsen. De mycket 
allvarliga blyhalterna har återfunnits inom industriområdet, men även i nedre delen av 
området vid slalombacken. Det faktum att vattnet från den göl som finns vid foten av 
slalombacken används i de snökanoner som förser backen med snö var oroande. De 
vattenprover som togs från gölen innehöll dock inga detekterbara blyhalter (<0,005mg/l), 
vilket tyder på att det bly som finns i marken är fastlagt. Det analyserade vattenprovet togs i 
augusti efter en varm, torr sommar och en rekommendation är att ta prover på vattnet vid fler 
tillfällen för att se hur halterna varierar under året. Prover bör även tas under den tid då 
snökanonerna används. Snökanonerna skulle kunna bidra med att sprida föroreningar, men 
endast de jordprover som togs längst ner i slalombacken uppvisade höga blyhalter. Längre 
upp i backen var blyhalterna mindre allvarliga, vilket tyder på att det inte sker någon 
spridning via snökanonen.  
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En frågeställning har varit huruvida den förorenade kolstybben verkligen använts som 
jordförbättringsmedel. Tunnorna stod helt öppet, och alldeles intill låg arbetarbostädernas 
gemensamma trädgårdsland. Här går de uppgifter som kommer från tidigare anställda och 
sakkunniga i byn isär. Vissa uppgifter gör gällande att massor från tunnorna användes i 
potatislandet, andra uppgifter säger att inga förorenade massor användes. När de som bott i 
arbetarbostäderna flyttade kan massor från trädgårdslandet, och därmed eventuellt blyhaltiga 
massor ”följt med i flytten” och spridits i samhället.  

Den frågeställning som fanns inför arbetet, om vart i samhället föroreningarna spridits, har 
och kommer om inte alltid så under lång tid fortsatt vara svår att besvara. De föroreningar 
som spridits i samhället har till största delen spridits för hand, och inte enligt något speciellt 
mönster, vilket gör det problematiskt att lokalisera dem idag. Inne bland bostadsbebyggelsen 
påträffades åtta punkter med måttligt allvarliga halter och två punkter med allvarliga halter 
(Utvärderat utifrån den torkade, siktade <2mm fraktionen). Resultaten tyder på att det finns 
några punkter med förhöjda halter, men att spridningen bland befolkningen varit mindre än 
befarat.  
54 av de torkade, siktade (<2mm) proverna har en halt över 32mg/kg TS, som är 90 
percentilen för bakgrunden av bly i riket (ANON. 1997B). 31 av proverna har halter under 
detta värde. 36 av proverna är under detektionsgränsen (22-28 mg/kg TS) och är inte 
utvärderade vidare. Samtliga 85 prover som haltbestämts utifrån den siktade fraktionen och 
Ekvation 1 överstiger bakgrundshalten 32mg/kg TS. Detta skulle kunna tyda på att samhället 
överlag har högre blyhalter, även om inte gränsen för måttligt allvarlig halt överskrids. Detta 
bör dock ifrågasättas då analysresultaten för XRF är minst tillförlitliga i de låga intervallen. 
Det är också viktigt att ha i åtanke att provtagningen till stor del varit riktad. Flera prover har 
tagits på platser där höga halter förväntades, vilket gör att slutsatser angående en ”medelhalt” 
i samhället kan bli felaktig.  
 
Samtliga prover kommer från det övre jordlagret, vilket gör det troligt att människor vid 
trädgårdsarbete kommer i kontakt med det jordlager som provtagits. Barn som leker i jorden 
kan komma i kontakt med blyhaltiga massor, vilket skulle kunna få hälsomässiga följder. 
Victorin et al. (1990) skriver att barns blodblyhalter påverkas av blyhalter i omgivningen, men 
även att kvantitativa uppskattningar av sambandet är osäkra. Förhöjda blodblyhalter kan 
orsaka bl.a. kolik, blekhet, låg puls, kräkningar, apati, dåsighet och rörelserubbningar, eller 
vid en längre tids exponering för lägre blyhalter: hämmad hemoglobinsyntes, samt skador på 
centrala nervsystemet och perifera nerver (Victorin et al. 1990). Vid bedömningen är det dock 
av betydelse att antalet punkter med högre halter är få, vilket minskar risken för invånarna att 
komma i kontakt med blyhaltig jord. Inga mycket allvarliga halter har heller påträffats.  
Huvudsyftet med examensarbetet har uppnåtts. Det är nu konstaterat att föroreningar är 
spridda i samhället. Inte enligt något tydligt mönster och inte i den omfattning som befarades, 
men det finns blyhaltiga massor på minst åtta platser inne bland bostadsbebyggelsen.  
Det andra syftet med arbetet, att utvärdera Niton 702 har till viss del uppnåtts. Med den mark 
som finns i Lesjöfors hittades en fraktion, torkat, siktat (<2mm) som är både analys- och 
tidsmässigt accepterbart. Däremot lyckades inte de variationer som föreligger mellan de olika 
stegen förklaras. Förklaringen till variationen kan fortfarande vara olika vattenkvot och olika 
kornstorlek, , trots att det i den här studien  inte kunde hittas några tydliga samband. 
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5. Slutsatser 
Analyssäkerhet sammanvägt med tidsperspektivet gör att prepareringssteget torkat, siktat 
(<2mm) rekommenderas för liknande undersökningar av blyhalter.  
 
Överensstämmelsen mellan XRF och ICP visade bra överensstämmelse över hela intervallet 
för de prover som preparerats på likadant sätt, dvs torkat, siktat (<0,125mm). 
 
Det finns åtta provpunkter med halter över gränsen för måttligt allvarlig halt (6 prover i 
intervallet 80-240mg/kg TS) och två provpunkter med halter över gränsen för allvarlig halt 
(>240mg/kg TS) påvisade inne bland bostadsbebyggelsen (utvärderat utifrån torkade, siktade 
<2mm prover). Inga halter över gränsen för mycket allvarlig halt är påvisade. Risken för de 
boende i samhället bör därför vara liten. 
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Bilaga 1 

 

 
1. Qvarnströms, tidigare spiralfjäderfabrik   2. Lesjöfors fjäderfabrik 
3. F.d. valsverk, tomt, i en del slipas ämnen för Avesta Sheffiels och en del används som 
kommunens sandupplag. 4. Oljedepå 5. Bladfjädersmedja, tom 6. Gamla tråddrageriet 
(brunnit)  7. Stålverk 8. Lesjömek 9. Nya linslageriet används som förråd  
10. Ga linslageriet i starkt förfall. 



Bilaga 2 

”Indelning av tillstånd för förorenad mark baserat på riktvärden för förorenad mark, mg/kg 
TS. Riktvärdet (KM) är gränsen mellan ”mindre allvarligt” och ”måttligt allvarligt”” (MIFO, 
bilaga 4 tabell 1) 

Ämne 
Mindre 
allvarligt 

Måttligt 
allvarligt Allvarligt 

Mycket 
allvarligt 

Arsenik <15 15-45 45-150 >150 
Bly <80 80-240 240-800 >800 
Kadmium <0,4 0,4-1,2 1,2-4 >4 
Kobolt <30 30-90 90-300 >300 
Koppar <100 100-300 300-1000 >1000 
Krom <120 120-360 360-1200 >1200 
Nickel <35 35-105 105-350 >350 
Vanadin <120 120-360 360-1200 >1200 

Zink <350 350-1050 
1050-
3500 >3500 

 
”Indelning av tillstånd för förorenat ytvatten baserat på material framtaget i projektet 
”Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag”. Gränsen mellan ”mindre allvarligt” och 
”måttligt allvarligt” utgörs av en nivå som ger ökad risk för biologiska effekter, µg/l” (MIFO, 
bilaga 4 tabell 4) 

Ämne 
Mindre 
allvarligt 

Måttligt 
allvarligt Allvarligt 

Mycket 
allvarligt 

Arsenik <15 15-45 45-150 >150 
Bly <3 3-10 10-30 >30 
Kadmium <0,3 0,3-1 1-3 >3 
Koppar <9 9-30 30-90 >90 
Krom <15 15-45 45-150 >150 
Nickel <45 45-140 140-450 >450 
Zink <60 60-180 180-600 >600 
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Provpunkter B1 tom E3  

          B        C     D  E   
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C4 tom F6 

        C       D  E  F 
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B7 tom E9 

        B      C   D           E 
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F7 tom I9 

          F       G    H           I 
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F9 tom I11 

          F        G    H            I 
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E12 tom H14 

        E      F  G          H 

 
 
 
 
 



Bilaga 4

Sammanställning Pb
Blött Torkat Siktat

<2mm
Provkopp
<0,125mm

TS 
(%)

Vattenkvot 
(%)

andel 
<2mm 

(%)

andel 
<0,125 mm 

(%)

Jordart

22,7 <27,1 25,0 87,2 14,6 60,9 19,3 grSa
<22,8 27,9 21,5 84,4 18,4
<28,0 24,2 <27,6 95,1 5,2
<24,8 <28,7 <29,3 87,3 14,6 48,4 7,3 grSa
<22,5 <27,9 25,1 80,8 23,8 56,8 7,5 grSa
<23,2 <28,6 26,3 91,4 9,4 67,8 16,5 grSa
20,5 21,9 21,1 83,6 19,6

<26,1 <25,1 <27 93,8 6,6 63,0 7,2 grSa
<24,6 <29,5 <28,1 81,5 22,8
<25,4 <28,9 <26,0 88,3 13,3 72,0 28,3 Sa
24,7 34,5 52,0 80,4 24,4 76,2 29,6 Sa

<21,4 20,1 19,3 75,8 32,0
106,7 117,1 158,0 79,8 25,3 55,1 10,7 grSa
<27,6 <30,3 <30,9 90,8 10,2 73,3 22,1 Sa
<23,4 26,6 40,0 75,5 32,5
<20,7 <27,125 27,8 74,5 34,3
504,0 533,4 522,2 1389,6 89,2 12,1 41,9 6,9 saGr
<20,3 <25,7 19,5 70,7 41,5
<23,1 <27,1 20,0 81,8 22,3
<28,8 <29,7 <27 94,1 6,3
54,0 79,7 83,6 123,5 80,3 24,5 77,3 22,4 Sa
19,7 33,7 29,7 83,1 20,3 85,1 27,7 Sa
17,6 35,8 46,5 85,1 17,5 73,7 17,0 Sa
58,7 152,5 182,7 82,9 20,6 15,7 2,2 Gr

<50,1  <50,1 94,5 5,8
448,4 825,6 1020,8 1189,6 78,1 28,1 21,6 2,8 saGr
370,6 363,9 446,0 742,4 90,4 10,7 37,1 8,4 saGr
<29,5 <27,3 <28,1 95,7 4,5 46,3 8,6 saGr
<32,7 <36,1 34,2 86,7 15,4 70,6 8,2 grSa
140,4 209,0 227,7 94,7 5,6 12,9 3,1 Gr
38,3 42,8 43,3 93,5 7,0 43,1 8,7 saGr
23,8 41,4 30,9 87,3 14,6 69,3 25,6 grSa
34,2 52,3 45,1 94,7 82,0 21,9 80,5 14,2 Sa

<25,9 <28,2 <27,9 87,8 13,9
<25,01 <28,1 18,7 84,0 19,0

43,5 55,5 42,5 84,2 18,7 69,0 12,5 saGr
30,5 36,9 29,6 83,2 20,1 74,9 18,5 Sa
124,9 174,5 189,6 87,9 13,8 26,8 6,0 saGr
77,5 174,3 171,0 179,7 98,3 1,7 70,6 12,0 grSa

<27,9 <30,2 22,3 93,5 7,0
<24,1 <28,0 36,5 46,7 87,4 14,5
<24,4 <30,6 <28,9 86,1 16,2
<28,0 31,5 38,6 70,8 41,2 94,2 32,8 Sa
30,9 35,8 35,8 85,8 16,6 64,5 21,3 grSa

<26,3 <32,7 22,4 92,8 7,7
<21,3 21,9 20,2 75,7 32,0
<31,4 <30,0 <28,8 30,6 97,3 2,8 21,9 2,3 saGr
<31,3 <15,8 <33,6 92,1 8,6 23,8 10,0 saGr
<29,0 <30,0 <26,7 91,4 9,4
<23,5 24,0 <26,7 86,5 15,6 74,0 21,3 Sa
<32,1 <35,1 22,6 92,6 8,0
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Sammanställning Pb
Blött Torkat Siktat

<2mm
Provkopp
<0,125mm

TS 
(%)

Vattenkvot 
(%)

andel 
<2mm 

(%)

andel 
<0,125 mm 

(%)

Jordart

<23,1 <25,4 <25,4 87,5 14,3
<42,4 69,0 96,2 4,0 6,2 3,3 Gr
25,5 <38,3 35,9 90,7 10,2
41,5 57,7 81,4 81,2 94,8 5,5 15,5 5,5 Gr

<23,5 <26,9 <27,1 89,2 12,2 68,7 24,5 grSa
53,0 80,6 90,4 133,3 76,5 30,8 74,5 12,0 grSa

<24,4 <29,5 21,4 90,2 10,9 50,8 18,4 grSa
21,0 <29,7 <28,4 90,2 10,9 52,1 5,0 grSa

<24,2 <29,7 20,6 78,3 27,7
18,3 <29,4 22,5 91,7 9,0
24,9 29,7 31,1 91,5 9,2 55,0 4,1 grSa
56,7 79,5 51,1 89,5 11,7 67,8 5,1 grSa

<27,6 <27,5 <29,4 30,1 96,7 3,4
<26,3 <29,0 <27,6 90,3 10,7
<24,9 23,9 28,3 84,7 18,1 68,6 19,9 grSa
<23,7 24,6 24,8 75,7 32,1
84,3 143,4 142,0 80,5 24,1 68,0 11,0 grSa
<27 <31,5 37,2 95,0 5,2

<20,7 <27,3 <28,4 74,7 33,8
45,6 57,7 26,6 78,6 27,3 71,0 20,4 grSa

<101,6 <112,3 <108,3 96,0 4,1
1809,6 4353,6 4428,8 6249,6 98,3 1,7 58,4 11,0 grSa
132,6 190,3 222,0 78,7 27,0 56,0 8,8 grSa
39,1 71,7 95,4 4,8
36,8 <27,6 <28,6 95,9 4,3

<27,1 35,6 36,7 93,4 7,1 31,1 4,4 saGr
40,5 68,1 39,0 84,6 18,2 78,8 16,1 Sa

1159,6 1554,8 1834,4 89,1 12,2 47,0 12,0 grSa
<24,1 <34,4 <25,1 <12,8 89,6 11,6
<28,5 <30,5 21,1 89,9 11,3 60,1 6,3 grSa
148,9 221,9 212,8 248,6 83,6 19,6 69,1 10,7 grSa
557,0 853,6 1169,6 1380,0 79,9 25,1 39,3 4,1 saGr
26,2 31,7 30,7 76,7 30,4 67,3 10,3 grSa

<28,1 <30,5 <26,9 86,3 15,9 66,8 18,3 grSa
<27,8 <31,7 <28,1 98,1 1,9
<25,7 <31,5 <27,5 90,8 10,2
20,8 <32,5 28,6 40,3 92,4 8,3

<22,8 <30,5 25,7 84,4 18,4
21,7 32,2 <28,5 85,5 17,0 68,2 17,5 grSa

<22,5 <29,7 32,0 82,9 20,6
<18 43,5 40,5 96,9 3,2 54,9 16,8 grSa

<29,8 <32,1 <29,9 95,2 5,0
<30,3 <31,3 22,6 87,7 14,1 66,8 16,6 grSa
<116,5 <117,7 <119,1 94,4 5,9
143,3 246,3 270,8 764,0 86,2 16,0 57,3 10,6 grSa
177,9 140,7 180,7 83,4 19,9 35,3 3,9 saGr
221,6 278,9 295,9 663,6 81,1 23,2 98,8 18,5 Sa
75,2 99,1 91,8 87,1 14,8 64,4 5,0 grSa

<26,9 <31,1 <27,6 97,1 2,9
<25,9 <31,3 <30,0 91,1 9,8
22,7 41,2 40,5 83,6 19,6 57,9 11,4 grSa
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Sammanställning Pb
Blött Torkat Siktat

<2mm
Provkopp
<0,125mm

TS 
(%)

Vattenkvot 
(%)

andel 
<2mm 

(%)

andel 
<0,125 mm 

(%)

Jordart

25,1 44,2 49,0 78,9 90,6 10,4 22,3 2,7 saGr
51,7 58,1 90,9 96,0 82,5 21,2 66,4 16,7 grSa
37,9 29,0 32,4 92,0 8,7
129,6 241,5 297,0 356,8 90,0 11,2 67,8 8,5 grSa
36,9 33,6 51,3 90,3 10,7 67,1 7,9 grSa
150,6 131,4 194,1 385,6 91,7 9,0 26,9 2,7 saGr
18,8 44,1 32,8 84,4 18,5 32,7 7,6 saGr
36,4 56,2 31,9 91,0 9,9 87,0 5,5 Sa

<15,9 29,5 29,1 78,2 27,9
29,6 22,1 39,3 96,3 3,8

<30,9 <33,1 48,9 87,9 13,8
<34,5 36,3 44,2 97,1 3,0 27,9 3,1 saGr
<26,6 <30,5 <29,4 93,6 6,8
581,8 761,4 989,2 1580,0 90,3 10,8 22,0 5,1 saGr

3803,2 4643,2 7510,4 11795,2 88,9 12,5 45,2 7,8 saGr
3044,0 3380,0 2869,6 89,0 12,3 32,1 4,0 saGr
<24,2 <25,2 <24,4 84,4 18,5 84,1 27,8 Sa
<23,3 <24,9 <25,3 28,2 81,7 22,4 85,9 33,2 Sa
<24,5 <28,2 <26,4 88,1 13,5 74,5 27,8 Sa



Bilaga 5 

Siktkurvor 
Siktkurvorna är upprättade efter torrsiktning av de prov som tagits ca 1dm under markytan. 
Dessa prover består av en blandning av mull, fyllnadsmaterial, sand och grus. Siktkurvorna 
uppvisar mer en storleksfördelning av de fragment, som ingår än en precis 
jordartsbestämning. 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

D2:1

D2:3

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

E2:1

E2:3

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

D3:1
D3:2
D3:3

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

E3:3

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

D4:1
D4:2
D4:3

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

E5:1
E5:2
E5:3

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

C6:1

C6:2

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

D6:1
D6:2
D6:3

 
 



Bilaga 5 

 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

F6:2

F6:3

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

C7:2

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

D7:1

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

F7:3
F7:4
F7:5

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

E8:1

E8:3

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

F8:2
F8:3
F8:4

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

S1
S2
S3

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

S4
S5
S6

 
 



Bilaga 5 

 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

G8:1

G8:2

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd G9:1

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd G10:1

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd C2:1

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd C4:2

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd D5:1

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd D9:3

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd E7:1

 
 



Bilaga 5 

 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd E13:1

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

F9:1

F9:2

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

H12:1

H12:2

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

H11:2

H11:3

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

C9:1
C9:2
C9:3

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

C5:1

C5:2

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

D8:2

D8:3

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

E4:2

E4:3

 
 



Bilaga 5 

 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

F13:1

F13:3

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

C3:1
C3:2
C3:3

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd

G11:1
G11:2
G11:3

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd E6:3

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd F11:1

 

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd H13:1

 
 
  

0

20

40

60

80

100

0.06 0.2 0.6 2 6 20
d [mm]

ha
lt 

av
 k

or
n 

<d
 i 

vi
kt

pr
oc

en
t 

av
 to

ta
l jo

rd
m

än
gd H14:2

 

 

 



lm

E RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1004 Sida 1 / 1

Länsstyrelsen i Värmlands Län Kundnummer 08016
Unr/Bnr

Miljövårdsenheten Referens Eva Larsson EBH-funktionen
651 86 KARLSTAD Ankomstdatum 2003-06-30

Stationsnamn Lesjöfors
Plats
Provtagare Sofia Rolén

Provnummer 236800 236801 236802 236803
Provt.datum 030627 030627 030627 030627
Tid
Provmärkning D5:1 D7:3 D9:3 G11:2

Aluminium (ICP, I)       8500       5800      12000       8700mg/kg
Arsenik (ICP, I)       <2.0       <2.0        3.8        4.1mg/kg
Bly (ICP, I)         93         43         24         70mg/kg
Järn (ICP, I)       9900       8900      16000      13000mg/kg
Kadmium (ICP, I)       0.46       0.36       0.16       0.68mg/kg
Kalcium (ICP, I)       3700       4500       4400       9400mg/kg
Kalium (ICP, I)        740        880       1000       1100mg/kg
Kobolt (ICP, I)        4.0        4.2        9.2        5.5mg/kg
Koppar (ICP, I)         23         12         84         44mg/kg
Krom (ICP, I)        9.1        9.7         13         15mg/kg
Magnesium (ICP, I)       2000       2700       4000       3300mg/kg
Mangan (ICP, I)        300        230        400        700mg/kg
Molybden (ICP, I)       <1.0       <1.0       <1.0       <1.0mg/kg
Natrium (ICP, I)        170        460        150        140mg/kg
Nickel (ICP, I)        4.6        5.2        8.4        6.9mg/kg
Vanadin (ICP, I)         35         32         54         38mg/kg
Zink (ICP, I)        100         94         82        300mg/kg
I: Uppslutning, 7M HNO3 (SS028150/2)     ------     ------     ------     ------

lm

E RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1004 Sida 1 / 1

Stockholm 2003-07-04
SWECO Ecoanalys

Tommy Karlsson
bitr Laboratoriechef

Kopia till:
SWECO VBB, Karlstad
Sofia Rolén

Analysmetoder och mätosäkerheter återfinns på www.sweco.se/ecoanalys. Om ytterligare information önskas kontakta SWECO Ecoanalys. Resultatet avser
endast det analyserade provet. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten

vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989) SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

SWECO Ecoanalys, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 10026 STOCKHOLM, tel 08 695 62 50, fax 08 695 66 60
Ingår i SWECO VIAK AB, org nr 556346-0327, säte Stockholm - ett företag i SWECO-koncernen. A

Bilaga 6 



lm

E RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1004 Sida 1 / 1

Länsstyrelsen i Värmlands Län Kundnummer 08016
Unr/Bnr

Miljövårdsenheten Referens Eva Larsson EBH-funktionen
651 86 KARLSTAD Ankomstdatum 2003-06-30

Stationsnamn Lesjöfors
Plats
Provtagare Sofia Rolén

Provnummer 236804 236805 236806 236807
Provt.datum 030627 030627 030627 030627
Tid
Provmärkning S5 C9:1 E5:1 G11:3

Aluminium (ICP, I)       2500       7300       9800       8100mg/kg
Arsenik (ICP, I)       <2.0         14         13        2.9mg/kg
Bly (ICP, I)         16        130        140         96mg/kg
Järn (ICP, I)       1800       7700      14000      10000mg/kg
Kadmium (ICP, I)      <0.10       0.31       0.59       0.43mg/kg
Kalcium (ICP, I)        900       3200       5400       2800mg/kg
Kalium (ICP, I)        280        560        860        450mg/kg
Kobolt (ICP, I)       <1.0        1.8        4.3        2.6mg/kg
Koppar (ICP, I)        5.7         13         36         26mg/kg
Krom (ICP, I)        1.9        6.8         17         10mg/kg
Magnesium (ICP, I)        210       1100       2600        970mg/kg
Mangan (ICP, I)         28       1200       1000        480mg/kg
Molybden (ICP, I)       <1.0       <1.0        1.3       <1.0mg/kg
Natrium (ICP, I)       <100       <100        300       <100mg/kg
Nickel (ICP, I)       <1.0        1.6        6.4        2.5mg/kg
Vanadin (ICP, I)         16         27         51         31mg/kg
Zink (ICP, I)         12         50        130        220mg/kg
I: Uppslutning, 7M HNO3 (SS028150/2)     ------     ------     ------     ------

lm

E RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1004 Sida 1 / 1

Stockholm 2003-07-04
SWECO Ecoanalys

Tommy Karlsson
bitr Laboratoriechef

Kopia till:
SWECO VBB, Karlstad
Sofia Rolén

Analysmetoder och mätosäkerheter återfinns på www.sweco.se/ecoanalys. Om ytterligare information önskas kontakta SWECO Ecoanalys. Resultatet avser
endast det analyserade provet. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten

vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989) SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

SWECO Ecoanalys, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 10026 STOCKHOLM, tel 08 695 62 50, fax 08 695 66 60
Ingår i SWECO VIAK AB, org nr 556346-0327, säte Stockholm - ett företag i SWECO-koncernen. A

Bilaga 6 



lm

E RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1004 Sida 1 / 1

Länsstyrelsen i Värmlands Län Kundnummer 08016
Unr/Bnr

Miljövårdsenheten Referens Eva Larsson EBH-funktionen
651 86 KARLSTAD Ankomstdatum 2003-06-30

Stationsnamn Lesjöfors
Plats
Provtagare Sofia Rolén

Provnummer 236808 236809 236810 236811
Provt.datum 030627 030627 030627 030627
Tid
Provmärkning F8:3 D7:1 C7:2 D3:1

Aluminium (ICP, I)       8200       7200       5900       9000mg/kg
Arsenik (ICP, I)        2.7         16        5.6        7.8mg/kg
Bly (ICP, I)        280        190       1300        710mg/kg
Järn (ICP, I)       9900      11000      13000      23000mg/kg
Kadmium (ICP, I)       0.48       0.91       0.90        1.2mg/kg
Kalcium (ICP, I)       5600       7500       5000      48000mg/kg
Kalium (ICP, I)        570        530        520       1300mg/kg
Kobolt (ICP, I)        3.8        3.6        4.8        4.7mg/kg
Koppar (ICP, I)         43         90        130        130mg/kg
Krom (ICP, I)        7.6         15         10        150mg/kg
Magnesium (ICP, I)       1400       1600       1100       7200mg/kg
Mangan (ICP, I)        510        680        500       3400mg/kg
Molybden (ICP, I)       <1.0        1.1       <1.0       <1.0mg/kg
Natrium (ICP, I)       <100       <100        130        180mg/kg
Nickel (ICP, I)        2.9        6.0        8.5        9.4mg/kg
Vanadin (ICP, I)         30         30         31         70mg/kg
Zink (ICP, I)        270        460        200        460mg/kg
I: Uppslutning, 7M HNO3 (SS028150/2)     ------     ------     ------     ------

lm

E RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1004 Sida 1 / 1

Stockholm 2003-07-04
SWECO Ecoanalys

Tommy Karlsson
bitr Laboratoriechef

Kopia till:
SWECO VBB, Karlstad
Sofia Rolén

Analysmetoder och mätosäkerheter återfinns på www.sweco.se/ecoanalys. Om ytterligare information önskas kontakta SWECO Ecoanalys. Resultatet avser
endast det analyserade provet. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten

vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989) SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

SWECO Ecoanalys, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 10026 STOCKHOLM, tel 08 695 62 50, fax 08 695 66 60
Ingår i SWECO VIAK AB, org nr 556346-0327, säte Stockholm - ett företag i SWECO-koncernen. A
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lm

E RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1004 Sida 1 / 1

Länsstyrelsen i Värmlands Län Kundnummer 08016
Unr/Bnr

Miljövårdsenheten Referens Eva Larsson EBH-funktionen
651 86 KARLSTAD Ankomstdatum 2003-06-30

Stationsnamn Lesjöfors
Plats
Provtagare Sofia Rolén

Provnummer 236812 236813 236814 236815
Provt.datum 030627 030627 030627 030627
Tid
Provmärkning H12:1 G9:1 H11:2 D2:3

Aluminium (ICP, I)       9000      12000      25000       8600mg/kg
Arsenik (ICP, I)        3.2         14        9.6        9.6mg/kg
Bly (ICP, I)        400        730        340       1400mg/kg
Järn (ICP, I)      23000      21000      47000      35000mg/kg
Kadmium (ICP, I)       0.30       0.67        1.9        1.2mg/kg
Kalcium (ICP, I)       4300       5800       8500      12000mg/kg
Kalium (ICP, I)       1300        850       1100       2400mg/kg
Kobolt (ICP, I)        7.4        4.6         18        6.3mg/kg
Koppar (ICP, I)         72         59        120        190mg/kg
Krom (ICP, I)         29         11         23         51mg/kg
Magnesium (ICP, I)       5500       2200       6200       8300mg/kg
Mangan (ICP, I)        480       1200       2500       1900mg/kg
Molybden (ICP, I)        3.7        1.1        2.8        3.5mg/kg
Natrium (ICP, I)        800       <100        700        190mg/kg
Nickel (ICP, I)         12        5.7         12         19mg/kg
Vanadin (ICP, I)         51         45         84         38mg/kg
Zink (ICP, I)        200        180        500        450mg/kg
I: Uppslutning, 7M HNO3 (SS028150/2)     ------     ------     ------     ------

lm

E RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1004 Sida 1 / 1

Stockholm 2003-07-04
SWECO Ecoanalys

Tommy Karlsson
bitr Laboratoriechef

Kopia till:
SWECO VBB, Karlstad
Sofia Rolén

Analysmetoder och mätosäkerheter återfinns på www.sweco.se/ecoanalys. Om ytterligare information önskas kontakta SWECO Ecoanalys. Resultatet avser
endast det analyserade provet. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten

vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989) SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

SWECO Ecoanalys, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 10026 STOCKHOLM, tel 08 695 62 50, fax 08 695 66 60
Ingår i SWECO VIAK AB, org nr 556346-0327, säte Stockholm - ett företag i SWECO-koncernen. A
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E RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1004 Sida 1 / 1

Länsstyrelsen i Värmlands Län Kundnummer 08016
Unr/Bnr

Miljövårdsenheten Referens Eva Larsson EBH-funktionen
651 86 KARLSTAD Ankomstdatum 2003-06-30

Stationsnamn Lesjöfors
Plats
Provtagare Sofia Rolén

Provnummer 236816 236817 236818 236819
Provt.datum 030627 030627 030627 030627
Tid
Provmärkning F8:4 F6:2 S1 S2

Aluminium (ICP, I)       9800       4400      11000       7200mg/kg
Arsenik (ICP, I)         18         14        5.3         45mg/kg
Bly (ICP, I)       1300       5000       1800      11000mg/kg
Järn (ICP, I)      38000     120000      17000     150000mg/kg
Kadmium (ICP, I)        1.4        3.1        4.0         35mg/kg
Kalcium (ICP, I)       7300      16000     100000      61000mg/kg
Kalium (ICP, I)        730        660        860       1200mg/kg
Kobolt (ICP, I)         14        6.8         18         20mg/kg
Koppar (ICP, I)        330        160        160        830mg/kg
Krom (ICP, I)         18         26         84        790mg/kg
Magnesium (ICP, I)       2000       2800      53000      30000mg/kg
Mangan (ICP, I)        660       2500       4600      17000mg/kg
Molybden (ICP, I)        1.1        2.0        1.5        9.9mg/kg
Natrium (ICP, I)        120        120        190        610mg/kg
Nickel (ICP, I)         31         44        130        170mg/kg
Vanadin (ICP, I)         41         28         70         95mg/kg
Zink (ICP, I)        530       1200       1100      21000mg/kg
I: Uppslutning, 7M HNO3 (SS028150/2)     ------     ------     ------     ------
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

1004 Sida 1 / 1

Stockholm 2003-07-04
SWECO Ecoanalys

Tommy Karlsson
bitr Laboratoriechef

Kopia till:
SWECO VBB, Karlstad
Sofia Rolén

Analysmetoder och mätosäkerheter återfinns på www.sweco.se/ecoanalys. Om ytterligare information önskas kontakta SWECO Ecoanalys. Resultatet avser
endast det analyserade provet. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten

vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989) SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

SWECO Ecoanalys, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 10026 STOCKHOLM, tel 08 695 62 50, fax 08 695 66 60
Ingår i SWECO VIAK AB, org nr 556346-0327, säte Stockholm - ett företag i SWECO-koncernen. A

Bilaga 6 



lm

E RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Länsstyrelsen i Värmlands Län Kundnummer 08016
Unr/Bnr

Miljövårdsenheten Referens Eva Larsson EBH-funktionen
651 86 KARLSTAD Ankomstdatum 2003-08-22

Stationsnamn Lesjöfors
Plats
Provtagare Uppdragsgivaren

Provnummer 238512 238513
Provt.datum 030821 030821
Tid
Provmärkning Dagvatten 1 Dagvatten 2

Aluminium (ICP, C)      0.086      0.058mg/l
Arsenik (ICP, C)      <0.01      <0.01mg/l
Bly (ICP, C)     <0.005     <0.005mg/l
Bor (ICP, C)      <0.01      <0.01mg/l
Järn (ICP, C)        1.5      0.072mg/l
Kadmium (ICP, C)     <0.001     <0.001mg/l
Kalcium (ICP, C)         31        4.8mg/l
Kalium (ICP, C)        3.8       0.41mg/l
Kisel (ICP, C)        4.4        1.6mg/l
Kobolt (ICP, C)     <0.001     <0.001mg/l
Koppar (ICP, C)     <0.002     <0.002mg/l
Krom (ICP, C)     <0.002     <0.002mg/l
Litium (ICP, C)     <0.002     <0.002mg/l
Magnesium (ICP, C)        6.6       0.58mg/l
Mangan (ICP, C)       0.33      0.016mg/l
Molybden (ICP, C)     <0.005     <0.005mg/l
Natrium (ICP, C)         56         14mg/l
Nickel (ICP, C)     <0.001     <0.001mg/l
Strontium (ICP, C)      0.084      0.012mg/l
Svavel (ICP, C)        3.0       0.82mg/l
Vanadin (ICP, C)     <0.002     <0.002mg/l
Zink (ICP, C)      0.003     <0.002mg/l
C: Surgjort  0.34 M HNO3 (SS028150/2)     ------     ------
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Stockholm 2003-08-25
SWECO Ecoanalys

Ulla Rydevik
Laboratoriechef

Kopia till:
SWECO VBB, Karlstad

Analysmetoder och mätosäkerheter återfinns på www.sweco.se/ecoanalys. Om ytterligare information önskas kontakta SWECO Ecoanalys. Resultatet avser
endast det analyserade provet. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten

vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989) SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

SWECO Ecoanalys, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 10026 STOCKHOLM, tel 08 695 62 50, fax 08 695 66 60
Ingår i SWECO VIAK AB, org nr 556346-0327, säte Stockholm - ett företag i SWECO-koncernen. A
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Länsstyrelsen i Värmlands Län Kundnummer 08016
Unr/Bnr

Miljövårdsenheten Referens Eva Larsson EBH-funktionen
651 86 KARLSTAD Ankomstdatum 2003-08-22

Stationsnamn Lesjöfors
Plats
Provtagare Uppdragsgivaren

Provnummer 238514
Provt.datum 030821
Tid
Provmärkning Parkeringen vid slalombacken

Aluminium (ICP, C)       0.30mg/l
Arsenik (ICP, C)      <0.01mg/l
Bly (ICP, C)     <0.005mg/l
Bor (ICP, C)       0.16mg/l
Järn (ICP, C)        2.0mg/l
Kadmium (ICP, C)     <0.001mg/l
Kalcium (ICP, C)         12mg/l
Kalium (ICP, C)        6.6mg/l
Kisel (ICP, C)        4.3mg/l
Kobolt (ICP, C)     <0.001mg/l
Koppar (ICP, C)      0.006mg/l
Krom (ICP, C)     <0.002mg/l
Litium (ICP, C)      0.011mg/l
Magnesium (ICP, C)        5.8mg/l
Mangan (ICP, C)      0.075mg/l
Molybden (ICP, C)      0.012mg/l
Natrium (ICP, C)        8.5mg/l
Nickel (ICP, C)     <0.001mg/l
Strontium (ICP, C)      0.040mg/l
Svavel (ICP, C)        2.1mg/l
Vanadin (ICP, C)     <0.002mg/l
Zink (ICP, C)      0.013mg/l
C: Surgjort  0.34 M HNO3 (SS028150/2)     ------
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E RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Stockholm 2003-08-25
SWECO Ecoanalys

Ulla Rydevik
Laboratoriechef

Kopia till:
SWECO VBB, Karlstad

Analysmetoder och mätosäkerheter återfinns på www.sweco.se/ecoanalys. Om ytterligare information önskas kontakta SWECO Ecoanalys. Resultatet avser
endast det analyserade provet. Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten
vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989) SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E).
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

SWECO Ecoanalys, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 10026 STOCKHOLM, tel 08 695 62 50, fax 08 695 66 60
Ingår i SWECO VIAK AB, org nr 556346-0327, säte Stockholm - ett företag i SWECO-koncernen. A

Bilaga 7 
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ICP-OES (Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy) 

Används för analys av metaller i vatten, jord, sediment etc. 
Genom att joniserad argongas leds in i ett högfrekvent magnetfält övergår argonet från 
gasform till plasma och uppnår då en temperatur på 7000-8000°C. 
Provet introduceras i plasmat i form av en aerosol. Den höga temperaturen gör att 
grundämnena i provet exciteras och vid relaxationen sänder ut ljus av bestämda våglängder. 
Ett datachip (CID-detektor) registrerar intensiteten hos de olika våglängderna. Denna 
intensitet är proportionell mot halten av grundämnet i fråga. 
 
Rutinmässigt analyseras ett 30-tal grundämnen i provet. 
Analysgränsen är 0.001-0.2 mg/l beroende på element. 

(Metod som Sweco Ecoanalys använde vid analys av proverna) 
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Beräkning av ny halt för känslig markanvändning (KM) 

 (formel ANON.1996) 
 
CKM = Referens koncentration för Känslig markanvändning med hänsyn till mänsklig 
 hälsa. Vid beräkning av denna koncentration har halter inom parenteser nedan 
 använts. De halter som angivits är avsedda för beräkning av blyhalt. 
 
Cis = Referenskoncentration för intag av jord (350 mg/kg) 
Cdu = Referenskoncentration för intag via hudkontakt (29 167 mg/kg) 
Cid = Referenskoncentration för inandning av damm (12 500 mg/kg) 
Civ = Referenskoncentration för inandning av ångor (-) 
Ciw = Referenskoncentration för intag av dricksvatten (150 mg/kg) 
Cig = Referenskoncentration för intag av grönsaker (401 mg/kg) 
Cif = Referenskoncentration för intag av fisk (inga data tillgängliga) 
 
CKM för bly är 82 mg/kg när hänsyn tas till samtliga parametrar. Lesjöfors har kommunalt 
vatten som minskar risken för intag via vatten. Denna intagsväg har därför strukits i 
beräkningarna och en ny halt på 183 mg/kg har räknats fram.  
 
Bakgrundsexponeringen står för 33 % av TDI (tolerabelt dagligt intag). Detta leder till att 
marken kan bidra med 67 % av TDI. Den erhållna halten 183 mg/kg TS skall därför 
multipliceras med  0,67 för att få den nya referenshalten i jorden. Denna halt blir 123 mg/kg 
TS. 



Bilaga 10

Siktat
<2mm

(mg/kg TS)

Lab=1,38*Siktat+41,5
(mg/kg TS)

Lab 
(<0,125 mm)
(mg/kg TS)

Beräknad halt utifrån siktat 
som överstiger det 
framräknade riktvärdet 
(123 mg/kg TS)

Över 90 percentilen (32 
mg/kg TS)
för bakgrundshalten i riket 
(baserat på den halt som 
beräknats utifrån siktat)

Över 90 percentilen (32 
mg/kg TS)
för bakgrundshalten i 
riket baserat på siktat

25,0 75,931 75,931 75,931 25,0
21,5 71,101 71,101 71,101 21,5

<27,6 <27,6
<29,3 <29,3
25,1 76,069 76,069 76,069 25,1
26,3 77,725 77,725 77,725 26,3
21,1 70,618 70,618 70,618 21,1
<27 <27

<28,1 <28,1
<26,0 <26,0
52,0 113,26 113,26 113,26 52,0
19,3 68,065 68,065 68,065 19,3
158,0 259,471 259,471 259,471 158,0
<30,9 <30,9
40,0 96,631 96,631 96,631 40,0
27,8 79,795 79,795 79,795 27,8
522,2 762,136 1300 762,136 762,136 522,2
19,5 68,341 68,341 68,341 19,5
20,0 69,031 69,031 69,031 20,0
<27 <27
83,6 156,799 130 156,799 156,799 83,6
29,7 82,486 82,486 82,486 29,7
46,5 105,67 105,67 105,67 46,5
182,7 293,557 293,557 293,557 182,7
<50,1 <50,1
1020,8 1450,204 1400 1450,204 1450,204 1020,8
446,0 656,98 710 656,98 656,98 446,0
<28,1 <28,1
34,2 88,627 88,627 88,627 34,2
227,7 355,726 355,726 355,726 227,7
43,3 101,254 101,254 101,254 43,3
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Siktat
<2mm

(mg/kg TS)

Lab=1,38*Siktat+41,5
(mg/kg TS)

Lab 
(<0,125 mm)
(mg/kg TS)

Beräknad halt utifrån siktat 
som överstiger det 
framräknade riktvärdet 
(123 mg/kg TS)

Över 90 percentilen (32 
mg/kg TS)
för bakgrundshalten i riket 
(baserat på den halt som 
beräknats utifrån siktat)

Över 90 percentilen (32 
mg/kg TS)
för bakgrundshalten i 
riket baserat på siktat

30,9 84,142 84,142 84,142 30,9
45,1 103,669 93 103,669 103,669 45,1

<27,9 <27,9
18,7 67,306 67,306 67,306 18,7
42,5 100,15 100,15 100,15 42,5
29,6 82,348 82,348 82,348 29,6
189,6 303,079 303,079 303,079 189,6
171,0 277,411 190 277,411 277,411 171,0
22,3 72,205 72,205 72,205 22,3
36,5 91,87 43 91,87 91,87 36,5

<28,9 <28,9
38,6 94,768 94,768 94,768 38,6
35,8 90,904 90,904 90,904 35,8
22,4 72,412 72,412 72,412 22,4
20,2 69,307 69,307 69,307 20,2

<28,8 24 <28,8
<33,6 <33,6
<26,7 <26,7
<26,7 <26,7
22,6 72,619 72,619 72,619 22,6

<25,4 <25,4
69,0 136,72 136,72 136,72 69,0
35,9 90,973 90,973 90,973 35,9
81,4 153,832 153,832 153,832 81,4

<27,1 <27,1
90,4 166,183 140 166,183 166,183 90,4
21,4 71,032 71,032 71,032 21,4

<28,4 <28,4
20,6 69,859 69,859 69,859 20,6
22,5 72,481 72,481 72,481 22,5
31,1 84,418 84,418 84,418 31,1



Bilaga 10

Siktat
<2mm

(mg/kg TS)

Lab=1,38*Siktat+41,5
(mg/kg TS)

Lab 
(<0,125 mm)
(mg/kg TS)

Beräknad halt utifrån siktat 
som överstiger det 
framräknade riktvärdet 
(123 mg/kg TS)

Över 90 percentilen (32 
mg/kg TS)
för bakgrundshalten i riket 
(baserat på den halt som 
beräknats utifrån siktat)

Över 90 percentilen (32 
mg/kg TS)
för bakgrundshalten i 
riket baserat på siktat

51,1 111,949 111,949 111,949 51,1
<29,4 <29,4
<27,6 <27,6
28,3 80,485 80,485 80,485 28,3
24,8 75,655 75,655 75,655 24,8
142,0 237,46 237,46 237,46 142,0
37,2 92,767 92,767 92,767 37,2

<28,4 <28,4
26,6 78,139 78,139 78,139 26,6

<108,3 <108,3
4428,8 6153,244 5000 6153,244 6153,244 4428,8
222,0 347,86 347,86 347,86 222,0
71,7 140,377 140,377 140,377 71,7

<28,6 <28,6
36,7 92,146 92,146 92,146 36,7
39,0 95,32 95,32 95,32 39,0

1834,4 2572,972 2572,972 2572,972 1834,4
<25,1 <25,1
21,1 70,618 70,618 70,618 21,1
212,8 335,164 280 335,164 335,164 212,8
1169,6 1655,548 1300 1655,548 1655,548 1169,6
30,7 83,797 83,797 83,797 30,7

<26,9 <26,9
<28,1 <28,1
<27,5 <27,5
28,6 80,899 80,899 80,899 28,6
25,7 76,966 76,966 76,966 25,7

<28,5 <28,5
32,0 85,66 85,66 85,66 32,0
40,5 97,321 97,321 97,321 40,5

<29,9 <29,9
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Siktat
<2mm

(mg/kg TS)

Lab=1,38*Siktat+41,5
(mg/kg TS)

Lab 
(<0,125 mm)
(mg/kg TS)

Beräknad halt utifrån siktat 
som överstiger det 
framräknade riktvärdet 
(123 mg/kg TS)

Över 90 percentilen (32 
mg/kg TS)
för bakgrundshalten i riket 
(baserat på den halt som 
beräknats utifrån siktat)

Över 90 percentilen (32 
mg/kg TS)
för bakgrundshalten i 
riket baserat på siktat

22,6 72,688 72,688 72,688 22,6
<119,1 <119,1
270,8 415,204 415,204 415,204 270,8
180,7 290,866 290,866 290,866 180,7
295,9 449,842 730 449,842 449,842 295,9
91,8 168,184 168,184 168,184 91,8

<27,6 <27,6
<30,0 <30,0
40,5 97,39 97,39 97,39 40,5
49,0 109,051 70 109,051 109,051 49,0
90,9 166,942 96 166,942 166,942 90,9
32,4 86,143 86,143 86,143 32,4
297,0 451,36 340 451,36 451,36 297,0
51,3 112,225 112,225 112,225 51,3
194,1 309,358 400 309,358 309,358 194,1
32,8 86,695 86,695 86,695 32,8
31,9 85,453 85,453 85,453 31,9
29,1 81,658 81,658 81,658 29,1
39,3 95,734 95,734 95,734 39,3
48,9 108,982 108,982 108,982 48,9
44,2 102,496 102,496 102,496 44,2

<29,4 <29,4
989,2 1406,596 1800 1406,596 1406,596 989,2
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Siktat
<2mm

(mg/kg TS)

Lab=1,38*Siktat+41,5
(mg/kg TS)

Lab 
(<0,125 mm)
(mg/kg TS)

Beräknad halt utifrån siktat 
som överstiger det 
framräknade riktvärdet 
(123 mg/kg TS)

Över 90 percentilen (32 
mg/kg TS)
för bakgrundshalten i riket 
(baserat på den halt som 
beräknats utifrån siktat)

Över 90 percentilen (32 
mg/kg TS)
för bakgrundshalten i 
riket baserat på siktat

7510,4 10405,852 11000 10405,852 10405,852 7510,4
2869,6 4001,548 4001,548 4001,548 2869,6
<24,4 <24,4
<25,3 <25,3
<26,4 16 <26,4

Mindre allvarlig halt Över framräknat riktvärde
Måttligt allvarlig halt
Allvarlig halt
Mycket allvarlig halt

Över 90 percentilen för bakgrundshalt




