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SAMMANFATTNING 
 
I de svenska nationella miljömålen fastslås att samtliga förorenade områden som utgör 
ett miljöproblem skall vara sanerade innan 2050. Detta medför att det kommer att finnas 
stora mängder förorenade massor som skall hanteras. I den europeiska avfallshierarkin 
fastslås att återanvändning om möjligt skall prioriteras före deponering. Om avfallet 
ändå går till deponi skall det enligt förordningen om deponering av avfall genomgå 
någon form av behandling för att minska dess farlighet. 
 
I arbetet har försök på tre olika CCA-förorenade jordar med varierande sammansättning 
och föroreningsgrad genomförts. Försöken är genomförda på en lerig organisk jord, en 
sandig organisk jord och en sandig jord. Enligt den svenska lagstiftningen klassas 
samtliga jordar som ickefarligt avfall. Lakförsök visar att den sandiga jorden skall 
deponeras i en deponi för farligt avfall, den organiska i en deponi för icke-farligt avfall 
och den sandiga organiska i en deponi för inert avfall.  
 
En jämförande studie har genomförts mellan tre europeiska bedömningssystem för 
återanvändande av förorenade jordar för konstruktionsändamål. De studerade systemen 
är ett holländskt, ett danskt samt ett finskt bedömningssystem. Den sandiga och den 
sandiga organiska jorden har behandlats med en tillsats av nollvärt järn för att begränsa 
rörligheten för arsenik jordarna. Därefter har jordarna bedömts efter de olika 
bedömningssystemen både med och utan tillsats av nollvärt järn.  
 
Enligt det danska systemet tillåts både den sandiga och den sandiga organiska jorden att 
användas som konstruktionsmaterial med vissa restriktioner. Båda jordarna tillhör 
kategori tre vilket är den kategorin som ställer högst krav på hur materialet får 
användas. Järnstabiliseringen har inte påverkat utlakningen av arsenik i lakförsöken i 
det danska bedömningssystemet. 
 
Det holländska systemets krav på totalhalter medför att återanvändning av jordarna inte 
är tillåten. Trots att totalhalterna överstegs för båda jordar klarade de immissionskraven 
och skulle kunna användas om man bortser från totalhaltskraven. I försöket för 
bedömning enligt det holländska systemet har järnstabiliseringen minskat utlakningen 
av arsenik. Stabiliseringen har dock inte påverkat bedömningen av jorden.    
 
I det finska systemet ställs inga krav på totalhalter och båda jordarna kan användas med 
vissa restriktioner. Återanvändningen tillåts om konstruktionen görs under en hårdgjord 
yta. Järnstabiliseringen har minskat utlakningen av arsenik men inte tillräckligt för att 
påverka bedömningen av jordarna. 
 
För att undersöka om det finns möjlighet till fastläggning av arsenik i en deponi har 
även en stabilisering i vad som skall efterlikna en reducerande miljö utförts. Då ingen 
standard finns för lakning i reducerande förhållanden har en befintlig standard 
modifierats. Som stabiliserande tillsatser har CaS, FeSO4, Fe0, sulfidjordsperkolat, 
oxiderad samt reducerad sulfidjord undersökts. Försöken utfördes på den sandiga samt 
den leriga organiska jorden.  
 



 

För lakning i reducerande miljö har endast FeSO4 minskat rörligheten hos arsenik i den 
sandiga jorden. För den organiska jorden minskades utlakningen av arsenik av CaS, 
FeSO4 samt sulfidjordsperkolat.  
 



 

ABSTRACT 
In the Swedish environmental objectives it is stated that all polluted areas that are 
considered as environmental problems are to be cleaned up before 2050. This will result 
in large amounts of polluted soil to manage. It is stated in waste hierarchies decided by 
EU that recycling should be preferred as a treatment method prior to landfilling. If the 
waste has to be landfilled it should be pre-treated to reduce the hazard due to Swedish 
legislation. 
 
In this study different experiments were carried out on three different soils 
contaminated with CCA. The soils are labeled as a sandy soil, an organic soil and a 
sandy organic soil. The soils were tested according to the Swedish characterization 
standards for waste to be landfilled. According to the Swedish legislation all three soils 
are classified as non hazardous waste. The sandy soil should be sent to a landfill for 
hazardous waste, the organic soil in a facility for non hazardous waste and the sandy 
organic soil can be landfilled as inert waste.    
 
A study was made over three European assessment systems for reuse of waste. The 
three countries are Holland, Denmark and Finland. The leaching tests that are used to 
classify the soils in the different countries were carried out on the sandy and the sandy 
organic soil. Both soils were tested with and without iron stabilization. 
 
The Danish system allows the use of both soils as constructions materials, with or 
without iron stabilization. The soils were classified as category 3. This category has the 
highest restriction on the use of the material. The stabilization did not affect the results 
of the tests. 
 
The system used in Holland does not allow the total concentration of arsenic to be as 
high as in the soils used in the experiments. Even though the concentration in the soils 
was too high both soils had an immission that would have been allowed for reuse. The 
stabilization with iron did reduce the leaching of arsenic. The stabilization did not affect 
the possibilities to use the soil in construction works.  
 
In the Finnish system there are no demands on the total concentration of elements in the 
soil. The results from the leaching tests showed that both soils could be used under 
certain conditions. When the soils are used as building material the structure have to be 
covered by a paved surface. The stabilization did reduce the leaching of arsenic but not 
enough to change the possibilities to use the soil in construction works.  
 
To investigate if there is a possibility to stabilize arsenic in a landfill, leaching tests 
were made imitating a reducing environment. There is no standard for leaching in 
reducing conditions; therefore an existing standard for oxidized conditions was 
modified. The amendments used in the experiment were CaS, FeSO4, Fe0, sulfide soil 
percolate, oxidized and reduced sulfide soil. The tests were carried out with the sandy 
and the organic soil.  
 
When leaching was done in a reducing environment only FeSO4 decreased the amount 
of arsenic leached from the sandy soil. Leaching of arsenic from the organic soil was 
reduced by CaS, FeSO4 and sulfide soil percolate.  
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1 INLEDNING 
Detta examensarbete är utfört för Avdelningen för avfallsteknik under höst- samt 
vårterminen 05-06.  

1.1 Bakgrund  
Enligt Naturvårdsverket finns det ca 40 000 identifierade förorenade områden i Sverige. 
Av dessa utgörs 45 % av tungmetall- eller spårämnesförorenade områden, av vilka i sin 
tur 27 % består av områden där arsenik är den mest kritiska föroreningen (NV 2005a). 
Vanligtvis innebär en sanering av ett område förorenat med arsenik att massorna 
schaktas ut för att sedan fraktas till deponi. Luleå tekniska universitet har tidigare 
publicerat examensarbeten samt doktorsavhandlingar där arsenik stabiliseras med hjälp 
av järn. Arbetena visar att det kan finnas alternativ till deponering av arsenikförorenad 
jord (Lundberg 2004, Montesinos 2005, Kumpiene 2005).  
 
14 § i Förordningen om deponering av avfall (SFS: 2001:512) lyder: 
 
Endast avfall som har behandlats får deponeras. Med behandling avses användning av 
fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska metoder, inklusive sortering, som ändrar 
avfallets egenskaper så att dess mängd eller farlighet minskas, hanteringen underlättas 
eller återvinning gynnas. 
 
Stabilisering av jordar förorenade med spårämnen är ett sätt att på kemisk väg reducera 
spårämnenas rörlighet och toxicitet med hjälp av tillsatser. Stabiliseringen uppnås via 
komplexbildning, adsorption eller genom bildande av svårlösliga mineral. Exempel på 
stabiliserande tillsatser är Fe0, olika järnsalter, torv, kalk och svavel. Tidigare försök att 
stabilisera arsenik i förorenade jordmassor har visat att järnföreningar kan användas för 
att minska arsenikens rörlighet under oxiderande förhållanden (Kumpiene, 2005, Kim, 
2003).  
 
I en traditionell deponi råder det vanligtvis reducerande förhållanden, i synnerhet om 
den deponerade jorden har ett högt organiskt innehåll. Om järnstabiliserade 
arsenikförorenade jordmassor hamnar i en reducerande miljö kommer med stor 
sannolikhet järnet att gå i lösning och därmed kommer arsenikens mobilitet att öka. 
Därför är det viktigt att hitta en behandlingsmetod som är adekvat för 
deponiförhållanden. Genom att införa svavel i jordmassorna kommer det finnas 
förutsättningar för bildning av arsenik-svavel alternativt järn-svavel-arsenikföreningar. 
Dessa föreningar är stabila vid lågt redox och kan därför antas vara stabila i en deponi.  
 
En stabilisering av jordmassorna kan ge både ekonomiska och miljömässiga vinster. 
Vissa jordar som tidigare har gått till deponi för farligt avfall kan efter stabilisering 
komma att deponeras i en deponi för icke-farligt avfall. Detta ger en lägre kostnad för 
deponeringen samtidigt som arsenikens mobilitet och farlighet för människor och 
omgivning minskar. 
 
Måttligt förorenade stabiliserade massor utgör en resurs som kan ersätta jungfruliga 
massor i vissa typer av konstruktionsarbeten. Med ett standardiserat bedömningssystem 
som tar hänsyn till utvalda material-, miljö- och områdesspecifika faktorer skulle 
användandet av förorenade massor som konstruktionsmaterial kunna öka. Idag saknas 
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ett system för att bedöma huruvida det är lämpligt att återanvända förorenade massor i 
Sverige. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att hitta lämpliga behandlingsmetoder för 
arsenikförorenad jord beroende på hur jorden kommer att slutförvaras.  
 
För att kontrollera möjligheterna till återanvändande genomförs en jämförande studie av 
bedömningssystem för återanvändande av sekundära konstruktionsmaterial för tre 
europeiska länder. Både stabiliserade och obehandlade jordar kontrolleras mot de olika 
ländernas bedömningssystem och lagstiftning.  
 
För att minska rörligheten hos arsenik i en deponi undersöks olika metoder för 
stabilisering i en reducerande miljö. Ämnen som undersöks är utvalda tungmetaller och 
spårämnen, primärt arsenik. 

1.3 Avgränsningar  
Endast rörligheten hos ett antal utvalda ämnen, med arsenik i fokus, undersöks. Vidare 
har all förorenad jord tagits från en sanering i Robertsfors.  
 
Studien för återanvändandet är avgränsad till att omfatta de system för användning av 
sekundära konstruktionsmaterial som finns i Holland, Danmark och Finland samt till att 
beskriva hur situationen ser ut i Sverige idag. Endast den del av respektive system som 
handlar om eller kan tillämpas på förorenad jord beaktas.   
 
I studien bedöms endast jord som avfall och inte huruvida ett område klassas som 
förorenat eller ej.  
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Bedömning och hantering av förorenade massor 
För att uppnå ett hållbart samhälle bör återanvänt material ersätta användandet av 
jungfruliga material i de fall då det är miljömässigt och ekonomiskt försvarbart. Detta 
tillsammans med att det i de svenska miljökvalitetsmålen finns uttryckt att alla objekt 
med förorenade områden skall vara sanerade innan 2050 (regeringens prop. 2005) 
medför att det kan komma att finnas stora mängder förorenade jordmassor som med rätt 
behandling skulle kunna användas som konstruktionsmaterial.  
 
Inom EU har det skapats en avfallshierarki som beskriver hur avfall skall behandlas:  

1. Avfallets uppkomst skall förebyggas.  
2. Avfallet skall i första hand återanvändas.  
3. Om det inte lämpar sig för återanvändning skall det användas för 

materialåtervinning  
4. Förbränning får ske om inga ovanstående åtgärder går att utföra 
5. I sista hand får avfallet deponeras.   

 

Inom EU finns det länder som arbetar aktivt med riskbedömnigssystem för att 
underlätta bedömningen av huruvida förorenade massor är lämpliga att använda som 
konstruktionsmaterial. Exempel på länder som kommit långt i arbetet eller har 
bedömnningssystem som skulle kunna vara tillämpbara i Sverige är Danmark, Holland 
och Finland. 
 
I Tabell 1 sammanställs de olika systemens centrala delar. För mer ingående 
genomgång av de olika systemen samt befintliga svenska bedömningssystem och 
kriterier se bilaga I. 
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Tabell 1  Sammanställning av olika bedömnningssystem som är tillämpbara på återanvändning av förorenad jord i 
konstruktionssammanhang.  

 Danmark Finland Holland 

Bedömningssystem som 
omfattar 
återanvändande av 
förorenad jord 

Implementeras i lagstiftningen av 
Bekendtgørelse om genanvendelse af 
restprodukter og jord til bygge- og 
anlaegsarbejder 

Den finska teknologiska 
utvecklingscentralen har ett föreslaget 
system för att underlätta 
bedömningsprocessen för återanvändandet 
av förorenade massor. 

Implementerat i lagstiftningen via 
Byggnadsmaterialförordningen 

Material inkluderade i 
systemet 

Aska, Jord, och slagg som inte är 
klassat som farligt avfall. 

Askor och jord Steniga material (material som innehåller minst 
10 % Si, Ca eller Al) 

Indelning i kategorier 
efter tillåten 
användning 

Tre kategorier efter tillåten 
användning  

Två kategorier samt ren jord. Två kategorier samt ren jord. 

Bedömningsunderlag Emission för samtliga kategorier samt 
totalhalt för jord tillhörandes kategori 
1. 

Emission Totalhalt samt immission 

Försök för bedömning 
av material 

Skakförsök vid L/S 2 enligt Europeisk 
standard CEN prEN12457-3 med 
största kornstorlek på 2 mm. Prover 
lakas med 0,001 M CaCl2. 

Uppströms kolonnförsök enligt Holländsk 
standard NEN 7340 eller diffussionstest 
enligt Holländsk standard NEN 7345. 

Uppströms kolonnförsök enligt Holländsk 
standard NEN 7340 

Hänsyn till 
konstruktionsutformnin
g och lokalisering 

Ja 
 

Ja Ja 

Grund för gränsvärden Systemet är uppbyggt för att skydda 
grundvattnet 

Kvalitetsnormer för dricksvatten samt skydd 
av mark enligt den holländska modellen 
anpassad efter Finska förhållanden. 

Haltkriterierna är satta för att skydda marken, 
med grunden att om marken är skyddad är även 
grundvattnet skyddat. 

Minsta tillåtna 
materialmängd 

- Materialet är rekommenderat att användas 
vid stora till mediumstora 
anläggningsprojekt. 

Kategori 1: 50m3 
Kategori 2: 10000 ton alt. 1000 ton för 
vägkonstruktioner. 
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2.2 Kritiska ämnen 
Den huvudsakliga föroreningen som studeras är arsenik. Utöver arsenik kommer även 
ett antal andra ämnen som kan tänkas påverka eller påverkas av försöken att studeras.  

2.2.1 Arsenik 
Arsenik är en halvmetall med kända cancerogena och mutagena egenskaper vilka utgör 
ett allvarligt hot mot människa och miljö. Vid kronisk exponering av arsenikförorenat 
grundvatten har hälsoeffekter som hudcancer och cancer i interna organ påvisats 
(Frankenberger, 2002). 
  
Beroende på omgivningen förekommer arsenik som As(V), As(III), As(0) samt As(– 
III). I naturen finner man vanligtvis As(V) och As (III) (Meng, et al, 2002). Vilken 
oxidationsform som dominerar styrs av rådande redox- och pH-förhållanden men trots 
detta samexisterar de ofta på grund av arsenikens relativt låga 
redoxtransformationshastighet (Loeppert, et al 2002). Figur 1 visar stabilitetsområden 
för As(V) och As(III) enligt data från Inskeep, et al, 2002. 
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Figur 1  Arsenikspeciering beroende på Eh och pH baserad på data från 

Inskeep, et al, 2002. 
 
As(III) binder i regel svagare till jordmineral och är därför mer mobil och biotillgänglig 
än As (V). As(III) är dessutom avsevärt mer toxisk än As(V). Arsenik uppträder i mångt 
och mycket som fosfor i naturen och konkurrerar därför med fosfor om platser för 
fastläggning (Basta, et al, 2002).  
 
Transport av arsenik är till stor del sammankopplad med redoxreaktioner hos svavel och 
järn. As(V) är ofta adsorberad till järnoxider under oxiderande förhållanden och As (III) 
binder till sulfid och pyritmineral under reducerande förhållanden (Meng, et al, 2002). 
 
 

As (V) 

As (III) 
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Lösta former för arsenik  
Oorganisk As(III) i lösning förekommer vanligtvis som arseniksyrlighet, H3AsO3

0 
under naturliga reducerande förhållanden. I extremt reducerande förhållanden kan 
As(III) omvandlas till gasen arsin, AsH3 på mikrobiell väg. I naturliga oxiderande 
förhållanden förekommer oorganisk As (V) huvudsakligen som H2AsO4

- eller HAsO4
2- 

(Loeppert, et al, 2002).     
 
Fasta faser för arsenik 
För att utreda vilka former av arsenik som uppträder inom olika pH- och Eh-
förhållanden studeras systemet As – Fe – O – H – S. Utöver de fasta faser som 
inkluderas i Figur 2 kan arsenik bilda fasta arsenikoxider så som arsenolite (As2O3). 
Bildningen är oberoende av pH och Eh. För att As2O3 skall vara stabil så krävs så höga 
koncentrationer av H3AsO3

0 att det i sammanhanget inte är relevant att studera 
arsenikoxider som en produkt vid fastläggning av arsenik i naturliga förhållanden 
(Vink, 1995). 

 
Figur 2  Stabilitetsdiagram för As-Fe-O-H-S (Vink, 1995). 
 
I en miljö med lågt Eh bildar arsenik tillsammans med svavel mineralen realgar (As2S2) 
samt orpiment (As2S3). Realgar uppträder i sur till basisk miljö under reducerande 



 9 

förhållanden, vid sura förhållanden samexisterandes med Fe2+ och vid mer basiska 
förhållanden med magnetit. Området för dess stabilitet sträcker sig under vattnets 
stabilitetslinje. Under något mera oxiderande samt sura förhållanden kommer mineralet 
orpiment (As2S3) att vara stabilt och uppträda tillsammans med Fe2+. 
 
Svavel tillsammans med järn bildar ytterligare några fasta mineral. Arsenopyrit (FeAsS) 
är det vanligaste arsenikmineralet och det är vittringsbenäget i nästan alla normala 
förhållanden men kan bildas vid pH > 6 i mycket reducerande förhållanden. Den största 
delen av stabilitetsområdet ligger dock under vattnets stabilitetslinje.  
 
Mineralet scorodite (FeAsO4 eller FeAsO4*2H2O) saknar i nuläget termodynamiska 
data. Approximationer visar dock scorodite är stabilt vid sura och oxiderande till 
mycket oxiderande förhållanden (Vink, 1995).  

2.2.2 Koppar 
Koppar är en tungmetall som i naturen förekommer i metallisk form eller i föreningar 
främst som Cu(II) eller i den något mindre vanligt förekommande formen Cu(I). 
 
Cu(II) binder starkt till lösta organiska syror, järnoxider och hydratiserat mangan. Det 
som främst styr koncentrationen koppar i vatten är pH tillsammans med vattnets 
hårdhet. Koppar binder starkt till jordar med ett högt organiskt innehåll (14-34%) och 
adsorptionen ökar med ett stigande pH. Vid lågt redox bildar koppar svårlösliga sulfider 
tillsammans med svavel (US Department of health and human services, 2004a). 

 2.2.3 Krom 
Krom är en tungmetall som finns i oxidationstillstånd från Cr(-II) till Cr(VI) varav 
Cr(III) och Cr(VI) är de former som vanligtvis förekommer i naturen. Cr(VI) är mer 
löslig, rörlig och toxisk än Cr(III). Adsorptionen av krom i en jord beror till största 
delen på lerinnehållet och till mindre del på halten Fe2O3 och jordens organiska halt (US 
Department of health and human services, 2004b). 

2.2.4 Nickel 
Nickel är en metall som i naturliga förhållanden förekommer som Ni(II). Nickel binder 
starkt till partiklar innehållande järn eller mangan. Mobiliteten ökar vid ett sjunkande 
pH. Vid anaeroba förhållanden bildar nickel tillsammans med svavel sulfider (US 
Department of health and human services, 2004c). 

2.2.5 Kadmium 
Kadmium förekommer endast som Cd(II). I de flesta vatten följer kadmiums bindning 
följande: org. syror > CO3

2 > OH- 
≥ Cl- ≥ SO4

2-. Koncentrationen av kadmium i vatten 
är omvänt beroende av pH och halten organiska syror. Vid ett lågt redox bildar 
kadmium svårlösliga sulfider tillsammans med svavel. I jord kan kadmium binda till 
negativt laddade lerpartiklar och adsorptionen ökar i samband med ett ökat pH. 
Kadmium bildar även komplex med organiskt material vilket är den dominerande 
reaktionen för immobilisering av Cd (US Department of health and human services, 
2004d). 



 10 

2.2.6 Zink 
Zink förekommer vanligtvis i naturliga förhållanden som Zn(II). I normalfallet ökar 
rörligheten av zink vid ett sjunkande pH. I en jord med högt organiskt innehåll kommer 
utlakningen av zink att öka med ett ökat pH över 7. För kalkrika jordar minskar 
mobiliteten hos zink vid ett ökande pH. Metalloxider och lerpartiklar binder zink (US 
Department of health and human services, 2004e). 
 

2.3 Stabiliserande tillsatser 
Då arsenik skall kontrolleras i skiftande miljöer studeras två olika stabiliserande ämnen, 
järn vilket har en dokumenterad stabiliserande effekt under oxiderande förhållanden 
(Kumpiene, 2005) och svavel för stabilisering under reducerande förhållanden.  

2.3.1 Svavel  
Svavel förekommer naturligt mellan oxidationstalen S(-II) och S(+VI). I naturen kan 
svavel förekomma som elementärt svavel, reducerat svavel dvs. sulfid S(-II) eller i 
oxiderad form som sulfat S(VI). Den oxiderande formen som är vanligast är SO4

2-, 
medan det reducerande svavlet kan förekomma som gas, H2S, eller som sulfidmineral t 
ex. FeS, FeS2, eller PbS.  
 
En övergång från reducerande till oxiderande förhållanden kan ske enligt:  
 
Kemisk oxidation av pyrit  
 

• FeS + 2H2O ↔ Fe(OH)2(s) + H2S  Hydrolys 
 

• H2S + ½O2  ↔ H2O + S0  Oxidation 
 

• 2S0 + 2H2O + 3O2  ↔  2SO4
2- + 4H+  Oxidation  

 
(Mácsik, 1994) 
 
pH höjs när svavlet övergår från oxiderad till reducerad form. Det krävs dock att 
samtliga redoxpar som buffrar redox innan sulfatreduktionen är förbrukade innan 
redoxnivån är låg nog för sulfatreduktion. Figur 3 visar en schematisk bild över hur 
olika redoxpar buffrar redoxnivån i ett naturligt vatten.  
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pe

15   O2           H2O

10      MnO2           Mn2+

5

        Fe2O3         Fe2+

0

  SO4
2-       H2S

-5       Fermentation 

Mängd nedbrutet material  
Figur 3  Schematisk bild över olika redoxbuffrar i naturliga vatten. (Mácsik, 

1994). 

2.3.2 Järn 
Järn är ett av de vanligaste förekommande grundämnena och det förekommer löst i 
naturen som Fe2+ eller Fe3+ samt i fast form främst som föreningar med syre och/eller 
svavel.  
 
Vid stabilisering av arsenikförorenad jord används både Fe0 och salter av Fe(+II) och 
Fe(+III). Vid oxidering av Fe0 bildas effektiva ytor för adsorption av både katjoner och 
anjoner (Cornell & Schwertmann 2003), vilket gör den lämplig för stabilisering av flera 
olika spårämnen. Om det oxiderade järnet placeras i en reducerande miljö kommer 
järnoxiderna att lösas upp. De spårämnen som adsorberats till det oxiderade järnet 
återgår då i lösning.  
 
Tillsats av järn kan påverka både redox och pH i ett prov. Genom att tillsätta Fe0 
kommer redox att sjunka när järnet oxideras från Fe0 till Fe(+II) alternativt Fe(+III).  
 

• Fe(0)+2H2O+1/2O2→Fe(II)+H2O+2OH− 
 
• Fe(II)+1/4O2+H2O→Fe(III)+1/2 H2O+OH− 
 
• Fe(III)+3H2O→ Fe(OH)3+3H+ 

 
(Leupin & Hug 2004) 
 
Vid oxidation av nollvärt järn till Fe(OH)3 sker ingen nettoökning av pH. Enligt 
formlerna ovan framgår det att de hydroxidjoner som bildas i det andra steget uppvägs 
av vätejonbildningen i det sista steget. Om oxidationen avstannar innan Fe(OH)3 bildas 
medför det en nettoökning av pH i systemet. 
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3 MATERIAL OCH METOD 

3.1 Jord  
Stabiliseringsförsöken är utförda på tre olika CCA-förorenade jordar. Jordarna kommer 
från en f.d. träimpregneringsanläggning i Robertsfors i norra Sverige. Jordarna skiljer 
sig åt i sammansättning, föroreningsnivåer samt organisk halt (Tabell 2) 
 
Tabell 2 Jordar som behandlats 
Jord Glödförlust % As mg/kg 
Sandig jord (Sa) 1,5 148 
Organisk jord (LeOrg) 13 252 
Sandig organisk jord (SaleOrg) 6 52 
 
Jordens sammansättning är okulärt bestämd.  
 
De förorenade jordarna har homogeniserats för hand och därefter siktats ned till en 
största kornstorlek på 4 mm.  

3.2 Stabiliserande tillsatser 
För att stabilisera jordarna användes sex olika tillsatser (Tabell 3). Hos samtliga 
tillsatser som skall fungera vid lågt redox är det innehållet av svavel som har varit den 
avgörande faktorn. Svavel har tillsats både som sulfat och sulfid. 
 
Tabell 3 Tillsatser samt halter av stabiliserande ämnen som tillförts i proven för 

kemisk stabilisering 
Tillsats Halt 

Järn  
Halt 
Svavel 

Beskrivning 

Oxiderad sulfidjord 5 % 1 % 1 Sulfidjord som har torkats under två veckor i 
rumstemperatur och därefter finfördelats. 
Glödförlust 3 %.  

Reducerad 
sulfidjord 

5 % 1 % 1 Sulfidjord som ej har påverkats av syre. 
Glödförlust 3 %.  

Sulfidjordsperkolat 
(SJP). 

0,2 mg/l  16,8 
mg/l 

Avjoniserat vatten som har perkolerat genom 
220g oxiderad sulfidjord 6 ggr2. Sulfidjorden 
har torkats mellan varje lakning.  

Järnsulfat, 
FeSO4*7H2O 

20 % 12 % Kemisk produkt 

Kalciumsulfid, CaS  0 44 % Kemisk produkt 
Fe0  96,5 % 0,02 % Blästersand från SSAB Merox AB  
1Uppskattad halt 
2Upprepade utlakningar bör minska svavelhalten i sulfidjorden med ca 90 % (Mácsik, 
2000). 
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3.3 Försök i oxiderande miljö 
I laborationen genomförs ett skaktest som utförs enligt svenskt standard för att avgöra 
vilken deponiklass de förorenade jordarna tillhör. Att utföra lakförsök är det normala 
förfarandet i Sverige för att bestämma deponiklass för förorenade jordar.   

3.3.1 Stabilisering i oxiderande miljö 
Sa och SaleOrg har stabiliseras med järn under oxiderande förhållanden. Stabiliseringen 
är utförd i hinkar där 1 % Fe0 av jordens TS har blandats in i jorden. Vatten har 
regelbundet tillsats för att bibehålla jordens vatteninnehåll på ca 75 % av dess totala 
fältkapacitet. Den behandlade jorden har förvarats i rumstemperatur i tre veckor innan 
lakförsök utförts för att låta kemiska reaktioner äga rum. 

3.3.2 Tvåstegs skaktest L/S 2 + L/S 8  
Ett tvåstegs skaktest vid L/S 2 och L/S 8 är utfört enligt svensk standard SS-EN 12457-
3, vilket är det försök som används vid karakterisering av avfall för att bedöma vilket 
deponiklass ett avfall tillhör. I en provflaska tillsätts 175 g TS av material med en 
största kornstorlek på 4 mm tillsammans med 350 g destillerat vatten. Provflaskan tillåts 
rotera med en hastighet av 5-10 rpm i 6 timmar varefter provet vakuumfiltreras med ett 
0,45 µm filter och en provmängd tas ut. Därefter läggs provmaterialet i en flaska där 
man tillsätter 1400 g destillerat vatten. Provet får rotera i ytterligare 18 timmar innan 
provet åter igen vakuumfiltreras och nästa provmängd tas ut. 
 
Försöket är utfört på samtliga jordar före behandling med stabiliserande tillsatser. För 
Sa är försöket utfört i tre replikat och för LeOrg och SaleOrg i två replikat. 

3.3.3 Skaktest L/S 2 
Ett skaktest vid L/S 2 enligt den första delen av EN 12457-3 är utförd i enlighet med det 
danska förfarandet vid bedömning av möjligheten till återanvändandet av förorenad 
jord. Försöket utförs dock med 0,001 M CaCl som lakvätska och med en största 
kornstorlek på 2 mm. Orsaken till att en lösning med CaCl används som lakvätska är att 
resultatet skall visa den biotillgängliga fraktionen av olika ämnen.  
 
Försöket är utfört på Sa och SaleOrg. För bägge jordarna genomfördes två replikat på 
behandlad jord och två replikat på obehandlad jord.  

3.3.4 Kolonnförsök L/S 10  
För att kontrollera möjligheten till återanvändande av jorden enligt finskt och holländskt 
bedömningssystem utförs ett uppströms kolonnförsök enligt holländsk standard NEN 
7340 upp till L/S 10. Behandlad och obehandlad Sa samt SaleOrg packades i kolonner 
med en inre diameter på 5 cm och med en höjd på 30 cm (Tabell 4). Den minsta tillåtna 
höjden för kolonnerna är 20 cm enligt standarden.  
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Tabell 4  Sammanställning över kolonnförsök 
Kolonn Innehåll TS (g) 
1 Sa 1027 
2 Sa 1026 
3 SaleOrg 779 
4 SaleOrg 792 
5 SaleOrg + 1 % Fe 781 
6 SaleOrg + 1 % Fe 776 
7 Sa + 1 % Fe 1026 
8 Sa + 1 % Fe 1027 
 
Därefter pumpas destillerat vatten som surgjorts med HNO3 till pH 4 genom kolonnen 
nedifrån och upp (Figur 4).  
 

 
Figur 4 Kolonnuppställning 
 
Ur samtliga kolonner tas sju delvolymer ut. Volymernas storlek går från 0,1 till 5 
gånger TS hos jorden med en tillåten felmarginal på 10 %. Ur varje volym tas prover ut 
för analys. Med hjälp av volymer och analysresultat beräknas den totala mängden av 
varje ämne som har lakats ut. 

3.4 Försök i reducerande miljö 
För att undersöka möjligheten till behandling inför deponering genomförs en 
stabilisering och ett skaktest i reducerande förhållanden. I dessa försök stabiliseras Sa 
och LeOrg med samtliga tillsatser i Tabell 5.  
 

3.4.1 Stabilisering i reducerande miljö 
För stabiliseringen i reducerade förhållanden har 20 g jord blandats med respektive 
tillsats (Tabell 5) i en 300 ml glasflaska. Målet med inblandningen var att uppnå en 
tillsatt svavelhalt på 1 %, alternativt 1 % Fe0, av jordens TS. Undantaget är försöket 
med sulfidjord då 10 g jord blandats med 10g sulfidjord av praktiska skäl. Detta ger en 
tillsatt svavelhalt som motsvarar ca 0,5 % av provets totala TS. Även vid tillsats av SJP 
erhölls en lägre inblandning av svavel . Detta berodde på att halterna av svavel i SJP 
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analyserades efter genomförd inblandning. Halten tillsatt svavel med SJP lakvatten blev 
16,7 mg/l. För FeSO4 undersöktes ytterligare tre olika koncentrationer för Sa. 
 
Efter det att tillsatser, jord och lakvätska tillsats till de olika proverna pumpades luften 
ut ur flaskorna och ersatts med ett övertryck av metangas1. Metan tillsattes för att 
förbättra förutsättningarna till att uppnå en reducerande miljö. Proverna förvarades fyra 
till fem veckor i rumstemperatur för att reducerade förhållande skulle hinna uppstå och 
att reaktioner skulle hinna äga rum.  
 
Försöket har utförts på Sa samt LeOrg. För båda jordarna gjordes tre skakförsök per 
stabiliserad jord och tre per obehandlad jord. Utöver dessa genomfördes även tre 
skakförsök med endast oxiderad sulfidjord och tre skakförsök med endast reducerad 
sulfidjord. Sammanlagt har 54 olika prover utförts på förorenade jordar i reducerande 
förhållanden.  
 
Tabell 5  Stabiliserande material för anaeroba förhållanden  
Tillsats Mängd 

tillsats 
Tillsatt mängd svavel Antal 

prov Sa 
Antal prov 

LeOrg 
Oxiderad Sulfidjord 10 g TS 0,1 g 3 3 
Reducerad 
Sulfidjord 

10 g TS 0,1 g 3 3 

Lakvatten från 
Sulfidjord 

200 ml 0,003 g 3 3 

Järnsulfat, 
FeSO4*7H2O 

1,73 g 0,2 g, 0,12 g1, 0,012 g1, 
0,0012 g1 

9 3 

Kalciumsulfid, CaS  0,44 g 0,2 g 3 3 
Fe0  0,2 g - 3 3 
Ingen tillsats  - - 3 3 
1 Endast tillsatt till Sa 

3.4.2 Lakförsök i reducerande miljö 
Då det inte finns någon befintlig standard för anaerob lakning har ett modifierat 
lakförsök baserat på SS-EN 12457-2 genomförts. Lakförsöket är genomfört som ett 
enstegs skakförsök med L/S=10 där proverna tillåtits rotera med en hastighet av 5 – 10 
rpm i 24 h. Som lakvätska användes avjoniserat vatten. Efter en kortare sedimentation 
togs proverna ut med kanyl genom gummikork och filtrerades direkt från spruta med 
hjälp av ett 0,45µm sprutfilter. Tidigare försök gjorda där redox har beaktats vid 
lakförsök finns i Deschamps et al. 2005 samt Keimowitz et al. 2005.  
 

3.5 Analyser 
 

• Totalhalter i jord och vatten är undersökta med IPC-OES (Perkin Elmer Optima 
2000 DV), efter uppslutning i kungsvatten med hjälp av mikrovågsugn (Mars-5).  

 
• Glödförlusten och TS i jordarna är bestämd enligt SS-028113 

                                                
1 En gasblandning av 50% CO2 och 50% CH4 som har  tillåtits att reagera med NaOH för att tvätta bort 
CO2. 
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• Sulfatanalyser är utförda med spektrofotometer (AACE Quaatro, Bran+Luebbe), 

enligt Q-055-05 Rev.0  
 

• TOC, IC och TC är utförda enligt SS-EN 1484 med total organiskt kol-
analysator (TOC-Vws CSH, Shimadzu). 
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4. RESULTAT 

4.1 Jordens klassning enligt svensk lagstiftning 
Innan ett område klassas som förorenat provtas och bedöms det efter de krav som 
berörda myndigheter anser att området bör klara. Detta kan leda till skillnader i tillåtna 
halter beroende på de lokala förutsättningarna samt det framtida användningsområdet 
för området. I Tabell 6 nedan visas Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för 
förorenad mark. De tre jordarna från Robertsfors som har används i försöken har 
samtliga bedömts som förorenade och avlägsnats från platsen. 
 
Tabell 6 Indelning av tillstånd för förorenad mark baserat på riktvärden för 

förorenad mark (mg/kg) TS jämfört med uppmätta totalhalter. 
Riktvärdet (KM) är gränsen mellan ”mindre allvarligt” och ”måttligt 
allvarligt” (NV, 2002) 

Ämne  Mindre 
allvarligt 

Måttligt 
allvarligt 

Allvarligt  Mycket 
allvarligt 

Uppmätta halter  

     Sa  LeOrg  SaleOrg 
Arsenik  <15 15-45 45-150 >150 148 252 52 
Kadmium <0,4 0,4-1,2 1,2-4 >4 0,9 0,8 0,3 
Krom  <120 120-360 360-1000 >1000 80 95 55 
Koppar <100 100-300 300-1200 >1200 66 47 74 
Nickel <35 35-105 105-350 >350 8 7 9 
Bly <80 80-240 240-800 >800 8 22 61 
Zink <350 350-1050 1050-

3500 
>3500 

59 
 

74 73 
 
I samband med att jordarna avlägsnats från platsen klassas de som avfall. Om man 
använder sig av bedömningen för förorenade jordar framtagen av RVF finner man att 
samtliga jordar kommer att klassas som ickefarliga (RVF, 2002). För att avgöra vilken 
deponiklass som jordarna tillhör görs ett lakförsök enligt svensk standard (SS-EN 
12457-3, L/S2+8). Resultaten av lakförsöket visas i Tabell 7.  
 
Tabell 7 Gränsvärden för deponikriterier sam resultat för obehandlade jordar 

(NV, 2004). Värden för ackumulerade L/S 10 i mg/kg TS. 
 Halter 

för inert 
avfall   

Halter för 
icke farligt 
avfall 

Halter för 
farligt 
avfall  

Sa  LeOrg  SaleOrg 

Arsenik 0,5 2 25 3,6 1,8 0,2 
Kadmium 0,04 1 5 0,02 <0,0032 <0,0032 
Krom  0,5 10 70 0,7 0,3 0,2 
Koppar 2 50 100 1,1 0,4 0,6 
Nickel 0,4 10 40 0,03 0,02 0,03 
Bly 0,5 10 50 <0,048 0,1 0,5 
Zink 4 50 200 1,0 0,4 0,4 
Sulfat 1000 20000 50000 - - - 
DOC 500 800 1000 - - - 
 



 18 

För de ostabiliserade jordmassorna kommer Sa att behöva deponeras i en deponi för 
farligt avfall då den utlakade arsenikhalten överstiger gränserna för deponi för icke 
farligt avfall. LeOrg, vilken har de högsta totalhalterna, kommer däremot att kunna 
deponeras i en deponi för icke farligt avfall enligt haltkriterierna. SaleOrg som hade de 
lägsta totalhalterna, understiger de lakade halterna gränserna för inert avfall.  

4.2 Möjlighet till användande som konstruktionsmaterial  
Trots att jordarna skall deponeras enligt svensk lagstiftning så borde det finnas 
möjligheter att använda jorden om den behandlas på adekvat sätt. Genom att stabilisera 
jordarna med nollvärt järn kan utlakningen av arsenik minska avsevärt, vilket kan skapa 
möjligheter till återanvändning av jordarna utan fara för människa eller miljö. I följande 
tre avsnitt jämförs de resultat som de standardiserade lakförsöken har gett på 
järnstabiliserade jordar med haltkriterier från olika länder. För en sammanställning av 
alla resultat för skakförsök se Bilaga IV.  

4.2.1 Danskt bedömningssystem  
För att få tillåtelse att återanvända jordarna måste lakbarheten understiga värdena i 
Tabell 8. De danska myndigheterna använder även totalhalter för att bestämma kategori 
(se bilaga I kap 2). För arsenik får inte totalhalterna överstiga 20mg/kg om jorden skall 
tillhöra kategori 1. För jordar tillhörandes kategori 2 och 3 finns dock ingen 
begränsning på totalhalter. De jordar som undersökts kommer minst att klassas som 
kategori 2 på grund av att totalhalterna överstiger kraven för kategori 1 (Tabell 6).  
 
Tabell 8  Indelning av förorenade jordar enligt danskt bedömningssystem 

(Kungörelse 2000) jämfört med medelvärden av utlakade halter. 
Koncentration i laktest µg/l 

 Kategori 
1 

Kategori 2  Kategori 
3 

Sa Sa + 
Fe 

SaleOrg SaleOrg 
+ Fe 

SO4 0 – 
250000 

0 – 250000 250000 – 
4000000 

- - - - 

As 0 – 8 0 – 8 8 – 50 45 48 19 23 
Cd 0 – 2 0 – 2 2 – 40 1,5 0,8 <0,00015 <0,00015 
Cr 
totalhalt 

0 – 10 0 – 10 10 – 500 15 14 6 7 

Cu 0 – 45 0 – 45 45 – 2000 39 28 62 55 
Mn 0 – 150 0 – 150 150 – 

1000 
28 216 4 68 

Ni 0 – 10 0 – 10 10 – 70 3 7 3 3 
Zn 0 – 100 0 – 100 100 - 

1500 
55 21 0,0007 0,0007 

 
De utlakade halterna understiger gränserna för jord tillhörande kategori 3 för båda 
jordarna. Järnstabiliseringen påverkar inte de utlakade halterna av undersökta ämnen 
nämnvärt. Arsenik överskrider gränsvärdena för kategori 2. Även krom överstiger i två 
fall och magnesium i ett fall vilket innebär att jorden klassas som kategori 3 (bilaga I).  
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4.2.2 Holländskt bedömningssystem  
Hollands standardiserade test för utvärdering av konstruktionsmaterial är ett uppströms 
L/S 10 kolonnförsök enligt 3.3.4. För totalhaltsgränser för ren och icke ren jord samt 
immissionsgränser se Tabell 9.  
 
Tabell 9 Gränsvärden för metaller, totalhalter i ren jord, högsta tillåtna 

totalhalter för byggnadsmaterial samt högst tillåtna immission.  
Ämne  Ren jord Icke ren jord Immissionsgräns 
 mg/kg mg/kg mg/m2 
As 29 55 435 
Cd 0,8 12 12 
Cr – totalt 100 380 1500 
Cu 36 190 540 
Ni 35 210 525 
Pb 85 530 1275 
Zn 140 720 2100 
 
Totalhalterna är framtagna för en standardjord. För att överföra värdet från 
standardjorden till den som prövas används en formel där ler- samt humushalt påverkar 
den tillåtna totalhalten. Där en ökad ler samt humushalten medför en högre tillåten 
totalhalt se bilaga I samt bilaga II. För omräknade tillåtna totalhalter i icke ren jord samt 
beräknade medelvärden på uppmätta värden se Tabell 10. 
 
Tabell 10 Omräknade tillåtna totalhalter i icke ren jord samt uppmätta totalhalter 

för jordarna.  
Ämne  Sa SaleOrg 
 Tillåten halt Uppmätt halt Tillåten halt Uppmätt halt 
 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 
As 37 148 48 52 
Cd 10 0,9 11 0,3 
Cr – totalt 266 80 342 55 
Cu 104 66 157 74 
Ni 120 8 180 9 
Pb 383 8 474 61 
Zn 423 59 612 73 
 
Både Sa och SaleOrg överstiger tillåten totalhalt för As. På grund av totalhalterna skulle 
ingen av jordarna vara lämpliga som konstruktionsmaterial enlig det holländska 
bedömningssystemet. Trots det kommer immissionen från de olika behandlade jordarna 
att kontrolleras. 
 
För att beräkna immissionen behövs emissionen från materialet. I Figur 5 och Figur 6 
visas koncentrationerna vid de olika delmängderna som tas ut under kolonnförsöket. 
Vid beräkningen av immissionen används den totala utlakade mängden från försöken. 
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Figur 5 Koncentrationsförändringar för arsenik under kolonnförsök med Sa.  
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Figur 6 Koncentrationsförändringar för arsenik under kolonnförsök med 

SaleOrg. 
 
 
För att undersöka om lakningen från jorden är godtagbar måste immissionen från 
jordarna beräknas. Den immission som en jord kommer att påverka sin omgivning med 
kan räknas ut med hjälp av Ekvation 1 samt Ekvation 2.  
 
  

nextSLSNb fhaEI ,10/, *)(* ×−=
=

ρ    Ekvation 1 

 
 
Ib, N = maximalt beräknad immission till marken av en komponent under 100 år.  
ρs = torrdensitet (standard =1500kg/m3) 
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EL/S=10 = Lakresultat framtaget med hjälp av NEN 7340 och beräknat enligt NEN 7343 
kapitel 9, värden i mg/kg. 
H = lagrets mäktighet 
fext.n = Extrapolationsfaktor för att ta hänsyn till viss tidsrymd.   
a = Ämnesspecifik konstant för att korrigera skillnaden mellan utlakning i 
laboratoriemiljö och i den verkliga miljön. 
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   Ekvation 2 
 
N = Infiltration i mm/år. Normalt används 300mm för klass 1 jord samt 6mm för klass 2 
jord.   
T = Tidsrymd. Normalt används 100 år, för klorid, sulfat och bromid används 1 år 
K = Konstant, för arsenik 0,03 
  
För vidare information om beräkningar se bilaga I. 
 
Vid beräkningar har för samtliga jordar en mäktighet på 0,7m, torrdensitet 1550kg/m3 
samt en infiltration på 300mm/år för klass 1 och 6mm/år för klass 2 använts. 
 
Ett medelvärde på jordens immission presenteras i Tabell 11. I de fall då EL/S=10 < a får  
Ib, N ett negativt värde. 
  
Tabell 11  Jämförelse mellan immissionsgränser samt beräknad immission från 

testade jordar för klass 1 samt klass 2. Immissionen redovisas i mg/m2. 
  Sa Sa + Fe 
 Immissionsgräns Klass 1 Klass 2 Klass 1 Klass 2 
As 435 -483 -19 -1119 -33 
Cd 12 -20 -5 -20 -5 
Cr – totalt 1500 18 1,8 -58 -6 
Cu 540 -46 -7 -262 -39 
Ni 525 -233 -36 -130 -20 
Pb 1275 -900 -129 -900 -129 
Zn 2100 -1697 -251 -1849 -274 
  SaleOrg SaleOrg + Fe 
 immissionsgräns Klass 1 Klass 2 Klass 1 Klass 2 
As 435 -749 -22 -1181 -35 
Cd 12 -21 -5 -21 -5 
Cr  1500 -42 -4 -52 -5 
Cu 540 -118 -18 -158 -23 
Ni 525 -515 -79 -551 -84 
Pb 1275 -900 -129 -900 -129 
Zn 2100 -1827 -270 -1868 -276 
 
Den beräknade immissionen understiger den tillåtna immissionsgränsen för samtliga 
ämnen i både Sa och SaleOrg.  
 
För utförligare resultat från kolonnförsöket se bilaga III. 
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4.2.3 Finskt bedömningssystem 
I det finska bedömningssystemet används ett uppströms L/S 10 kolonnförsök enligt 
3.3.4. I Tabell 12 jämförs uppmätta resultat med gränsvärden.  
 
Tabell 12 Generella konstruktionsspecifika gränsvärden för mineralbaserade 

material utanför grundvattenområden jämfört med uppmätta halter 
(Mroueh, 2001). 

 Gränsvärde 
för granulärt 
material 

Gränsvärde 
för granulärt 
material 

Sa  Sa + Fe SaleOrg SaleOrg 
+ Fe 

Ämne Ej hårdgjord Hårdgjord 
yta 

    

 Emax, mg/kg Emax, mg/kg E mg/kg E mg/kg E mg/kg E mg/kg 
As 0,14 0,85 0,49 0,22 0,37 0,19 
Cd 0,011 0,015 0,0025 0,0017 0,0014 0,0015 
Cr 2,0 5,1 0,1 0,04 0,05 0,05 
Cu 1,1 2,0 0,21 0,016 0,36 0,11 
Ni 1,2 2,1 0,42 0,51 0,17 0,13 
Zn 1,5 2,7 0,48 0,35 0,37 0,33 
 
Alla presenterade data är baserade på ett medelvärde av två kolonner. Inget av 
duplikaten skulle medföra någon skillnad i bedömningen av jorden. 
 
Båda jordar tillåts att användas under hårdgjord yta. Vidare är det arsenik som 
begränsar användandet av jordarna.  Järnstabiliseringen har minskat utlakningen av 
arsenik men den har inte påverkat bedömningen av någon jord. 

4.3 Stabilisering i reducerande miljö 
För att efterlikna deponiförhållanden har lakförsök i reducerande förhållanden gjorts. 
Sex olika stabiliserande tillsatser har använts. I följande avsnitt kommer samtliga 
tillsatser att jämföras med ett prov utan tillstater. Proven har utförts på den sandiga 
jorden samt den organiska jorden. Den sandiga organiska jorden kommer inte att 
behandlas i detta avsnitt. För fullständiga analysresultat se Bilaga V.  

4.3.1 Järnsulfat 
Tillsats av FeSO4 till den sandiga jorden sänkte den utlakade halten arsenik till under 
detektionsgränsen, resterande ämnens utlakning ökade jämfört med referensprovet 
(Figur 7). Den höga utlakningen kan förklaras av de behandlade provernas låga pH. Då 
koppar, kadmium och nickel bildar svårlösliga sulfider vid lågt redox i rådande pH 
(Bilaga VI) tyder den höga utlakningen i försöket på att redoxnivån ej har sänkts 
tillräckligt för att uppnå sulfatreduktion.  
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Figur 7   Stabilisering av Sa med 1,73g FeSO4. 
 
Vid tillsats av FeSO4 till den organiska jorden minskade utlakningen av As, Cu och Cd 
(Figur 8). För Cu låg samtliga prover under detektionsgränsen och för Cd låg två av tre 
prover under detektionsgränsen. Då både kadmium och koppar bildar svårlösliga 
sulfider vid ett lågt redox kan de låga halterna vara en indikation på att ett lågt redox har 
uppnåtts. Övriga elements utlakning ökade vilket kan bero på provernas sänkta pH. 
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Figur 8  Stabilisering av LeOrg med 1,73g FeSO4. 
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Kompletterande försök 
Då tillsatsen av FeSO4 helt avlägsnade den lösta fasen av arsenik i Sa genomfördes 
ytterligare tre försök med fallande halt tillsatt FeSO4 i Sa. Syftet med den utökade 
provningen var att hitta en lämplig nivå för tillsats utan att pH förändras nämnvärt. 
Mängden tillsats i det tidigare försöket var 1,7g. I dessa försök tillsattes 1 g, 0,1 g samt 
0,01 g FeSO4, försöken utfördes i två replikat och redovisas som ett medelvärde i Figur 
9. 
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Figur 9 Stabilisering av Sa med olika tillsats av FeSO4. 
 
Vid tillsats av 1 g FeSO4 uppvisar olika ämnen i stora drag samma mönster som i 
tidigare försök. Arsenikutlakningen är under detektionsgränsen och då pH har sjunkit 
från referensprovets 5,6 till 3,4 har utlakningen av övriga element ökat. 
 
Vid tillsats av 0,1 g FeSO4 uppvisar även det samma mönster som de tidigare försöken. 
Arsenik ligger även här under detektionsgränsen och pH har sjunkit till 4,7. 
 
I försöket med den lägsta tillsatsen av FeSO4 har utlakningen av arsenik inte minskat. 
pH i proven uppmättes till 5,5 vilket inte har påverkat utlakningen av övriga ämnen 
nämnvärt 
 
Försöken visade att fastläggningen av arsenik kan ske vid avsevärt lägre halter FeSO4 
än vad som tillsattes i ursprungsförsöken. Dock ökar pH-sänkningen utlakningen hos 
övriga ämnen.  

4.3.2 Nollvärt järn 
Vid tillsats av Fe0 till den sandiga jorden minskade utlakningen av arsenik i två av tre 
prover. I ett prov ökade utlakningen av As markant. Detta beror troligen på att en lägre 
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redoxnivå har uppnåtts i det provet. Den tydligaste skillnaden mellan behandlad och 
obehandlad jord är utlakningen av koppar vilken i den behandlade jorden i samtliga fall 
ligger under detektionsgränsen (Figur 10). Ökningen av löst järn tyder på att det sker en 
oxidering av järn från noll- till två- alternativt trevärt järn.  
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Figur 10 Stabilisering med Fe0 i sandig jord. 
 
För den organiska jorden minskade inte arsenikutlakningen vid stabiliseringen med Fe0 
(Figur 11). Överlag har ingen stabiliserande effekt uppnåtts vilket tyder på en tillräckligt 
låg redoxnivå i proverna för att järn skall gå i lösning. 
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pH=5,8 
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 Figur 11 Stabilisering av organisk jord med Fe0. 

4.3.3 CaS 
Stabilisering av den sandiga jorden med inblandning av CaS medförde ett högt pH 
vilket kan förklara den kraftiga sänkningen av utlakningen av Cd, Fe, Cu och Zn. Det 
finns ingen påvisbar förändring i halten utlakad arsenik (Figur 12). 
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Figur 12 Stabilisering av sandig jord med CaS. 
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I den organiska jorden har CaS sänkt utlakningen av As, Cd, Cr, Zn, Fe och Mn (Figur 
13). Utlakningen av Al har ökat något. Proverna har ett förhöjt pH-värde. 
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Figur 13 Stabilisering av organisk jord med CaS. 
 

4.3.4 Sulfidjordsperkolat (SJP) 
För SJP i den sandiga jorden har lakningen av Al, As, Cd, Cr, Fe och Mn ökat medan de 
övriga ämnena är oförändrade (Figur 14). 
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Figur 14 Stabilisering av sandig jord med SJP. 
 
För SJP i den organiska jorden har As, Ca, Cd, Cr, Zn, Fe och Mn minskat (Figur 15). 
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Figur 15 Stabilisering av organisk jord med SJP. 
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4.3.5 Oxiderad sulfidjord  
Med den oxiderade sulfidjorden som tillsats i den sandiga jorden ökade utlakningen av 
As, Fe och Mn (Figur 16). Den ökade lakningen kan bero på att löst organiskt material 
tävlar om fastläggningsplatser för dessa ämnen. Utlakningen av Zn, Al och Cu 
minskade. Låga halter uppvisades även i sulfidjordens referensprov (bilaga V).  
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Figur 16 Stabilisering av sandig jord med oxiderad sulfidjord. 
 
I den organiska jorden ökade As, Cd, Cr, Ni, Fe och Mn. Utlakningen av Cu, Al och Zn 
minskade (Figur 17).  

pH=5,6 
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Figur 17 Stabilisering av organisk jord med oxiderad sulfidjord. 
 

4.3.6 Reducerad sulfidjord 
För den reducerade sulfidjorden i sandig jord ökade utlakningen av: As, Cd, Cr, Fe och 
Mn. Utlakningen minskade för: Al, Ca, Cu, Ni och Zn (Figur 18).  
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Figur 18 Stabilisering av sandig jord med reducerad sulfidjord. 

pH=6,7 
pH=6,6 

pH=5,6 
pH=6,1 



 31 

 
För den reducerade sulfidjorden i den organiska jorden ökade utlakningen av: As, Cd, 
Cr, Fe och Mn. Utlakningen av Ca, Cu och Zn minskade (Figur 19). 
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Figur 19 Stabilisering av organisk jord med reducerad sulfidjord. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Möjlighet till återanvändande 
I det danska skakförsöket där 0,001 M CaCl2 använts som lakvätska kan 
järnstabiliseringen inte påvisa någon effekt på utlakningen av arsenik. Överlag har 
användandet av CaCl2 gett låga halter av utlakade spårämnen, jämfört med lakning med 
destillerat vatten i det svenska standardförsöket (Bilaga IV). Orsaken till de låga 
halterna vid lakning med CaCl2 har vi inte funnit någon tillfredsställande förklaring till. 
I normalfallet bör utspädda saltlösningar öka utlakningen av metaller i en jord (SGI 
2004). Metoden med CaCl2 togs fram för att visa den biotillgängliga delen av 
näringsämnen i mark (Houba et al. 1996, Bachman, 2002). Metoden utvecklades för att 
undersöka åkerjord och visar god korrelation för ex. Cd-upptaget i plantor. I den av 
Houba framtagna metoden används 0,01M CaCl2. Orsaken till att de i Danmark har valt 
en 10 gånger lägre halt framgår ej av deras standard.  
 
Försök genomförda av Fällman et al. (2001) visar att flockulering av kolloider beror av 
lakvätskans jonstyrka där en ökning av tvåvärda katjoner såsom Ca och Mg i lakvätskan 
medför en ökad flockulering. Detta kan vara en förklaring till de låga uppmätta halterna 
av olika ämnen i försöket med CaCl2 som lakvätska. Flockuleringen kan påverka 
proverna dels via en ökad sedimentation av ämnen bundna till kolloider och dels genom 
att flockulerade kolloider fastnar i filtreringen.   
 
Enligt en bedömning med det danska systemet kan både Sa och SaleOrg användas med 
restriktioner gällande för jord tillhörande Kategori 3. Detta innebär att tillåten 
användning är konstruktionsmaterial i vägar, gång- och cykelvägar, ledningsgravar samt 
fundament och grundläggningar. På konstruktionen ställs krav på en tät beläggning som 
säkrar att maximalt 10 % av nederbörden kommer i kontakt med materialet och 
förhindrar direktkontakt.  
 
Till skillnad från Danmark som grundar sina värden på grundvattenskydd sätter 
Hollands system skydd av jorden i första rummet. Detta medför att om totalhalten i en 
jord överstiger gränsvärdet för icke ren jord så tillåts den ej att användas som 
konstruktionsmaterial. Både Sa och SaleOrg har totalhalter som överstiger de beräknade 
gränsvärdena för icke ren jord och anses därför ej vara lämplig som 
konstruktionsmaterial trots att immissionen understiger tillåtna gränsvärden enligt våra 
resultat. Den tillåtna totalhalten beror på halten ler samt humus i jorden. Ju större del ler 
och humus som en jord uppvisar, desto högre totalhalter tillåts. Då immissionen blev 
negativ från våra jordar trots att totalhalterna översteg gränsvärderna, i ett fall med 3 
gånger tillåten halt, kommer troligtvis inte utlakningen att påverka bedömningen av 
jordar i det holländska systemet. I de fall där en högre totalhalt kan godtas, t.ex. vid 
höga halter ler, finns det möjlighet att järnstabilisering kan komma att påverka 
bedömningen.  
 
För jordar med hög humushalt bör en diskussion föras om järnstabilisering är lämpligt. 
Finns det risk för att en reducerande miljö kan uppstå är troligtvis enbart 
järnstabilisering ingen lämplig behandlingsmetod. Resultaten från kolonnförsöken visar 
att utlakningen av arsenik stiger kraftigt efter en tid i kolonner med SaleOrg (Figur 6). 
Ökningen beror antagligen på att reducerande förhållanden har uppstått i kolonnen 
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vilket medfört en ökad utlakning. Då kolonnförsöken inte är konstruerade för att ta 
hänsyn till tid finns det risk att organiskt material inte hinner brytas ned i sådan 
omfattning att reducerade förhållanden hinner uppstå innan försöket avbryts. Detta kan 
medföra att mängden arsenik som kommer att laka ut i verkligheten underskattas. 
Effekten med en ökad arsenikutlakning kunde inte ses i de sandiga kolonnerna. Här 
antas att oxiderade förhållanden råder i kolonnerna. Kolonnerna med den sandiga jorden 
uppvisar en generell minskning av utlakningen av spårämnen med järnstabilisering 
(bilaga III). 
 
Enligt bedömningen med det finska bedömningssystemet får Sa och SaleOrg användas 
både behandlad och obehandlad under hårdgjord yta med en lutning på minst 1 %. 
Jordlagrets mäktighet i konstruktionen får ej överstiga 0,7 m. Då inga krav ställs på 
totalhalter i det finska systemet kan järnstabilisering vara en effektiv metod för att 
möjliggöra återanvändning av arsenikförorenad jord.  

5.2 Stabilisering i reducerande miljö 
Överlag tyder provresultaten på att ingen stabiliserande effekt av arsenik i Sa har 
uppnåtts via fastläggning med svavel (Figur 20). Detta beror troligtvis på att den 
organiska halten i Sa inte är tillräckligt hög för att nedbrytningen skall leda till det låga 
redox som sulfatreduktion kräver. Ytterligare tecken på en otillräcklig sänkning av 
redox är att stabiliseringen med Fe0 begränsade utlakningen av arsenik i två av tre 
prover (bilaga V). Tillsats av Fe0 hjälper till att sänka redox då järnet oxideras från Fe0 
till Fe2+ (Leupin & Hug 2004), vilket kan ha orsakat en sänkning av redox i ett av 
proverna till en nivå där järnoxider går i lösning. 
 
När de olika tillsatsernas verkan sammanställs (Figur 20) kan man utläsa att för den 
sandiga jorden fungerade stabiliseringen av arsenik endast med FeSO4. Även om 
medelvärdet av den utlakade mängden As vid tillsats av CaS är lägre än nollprovets 
medelvärde finns ingen statistiskt signifikant minskning av utlakningen. 

Lakad mängd As från Sa

0

5

10

15

20

25

30

C
aS

FeS
O

4
SJP Fe0

R
ed

 S
J

O
x 
SJ

R
ef

er
en

sp
ro

v

A
s 

m
g

/k
g

T
S

Figur 20 Sammanställning över stabiliserande effekt på As i den sandiga jorden. 
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Om en sandig jord uppvisar sådana egenskaper att den måste deponeras bör en 
alternativ behandling göras. Orsaken till att en alternativ metod bör utformas är att vid 
järnstabilisering finns risk för att järnoxiderna kommer att gå i lösning vid reducerande 
förhållanden. Dessa förhållanden kan även skifta i deponin över årstiderna beroende på 
temperaturförändringar och variation av vatteninfiltration, vilket gör det svårt att förutse 
effekterna av stabiliseringen. Nackdelen med svavlet är, som våra försök har visat, 
svårigheten att få redoxnivån att bli tillräckligt låg för att sulfidbildning ska ske i en 
sandig jord.  
 
Den enda tillsatsen som har minskat utlakningenn av arsenik från både Sa och LeOrg är 
FeSO4. I Sa har troligtvis arseniken fastlagts med hjälp av järnet i föreningen om redox 
inte sänkts tillräckligt för att uppnå sulfatreduktion. Nackdelen med tillsatsen är den 
sänkning av pH som oxidationen av Fe2+ till Fe3+ innebär. I våra resultat, liksom i 
resultat från (Lundberg 2004, Montesinos 2005, Kumpiene 2005) medför pH 
sänkningen en ökad utlakning av övriga spårämnen. Vidare kan det konstateras att en 
tillsats mellan 0,1 g och 0,01 g är lämplig mängd i detta fall. För 0,1g är utlakningen av 
arsenik under detektionsgränsen medan den för 0,01g är i samma storleksordning som 
referensprovet. Om FeSO4 används som tillsats bör lämplig pH höjande åtgärd göras för 
att minska utlakningen av pH beroende spårämnen. En möjlighet kan vara att tillsätta 
kalk.  
 
I LeOrg verkade även CaS och SJP stabiliserande för arseniken (Figur 21), där CaS 
höjde pH och SJP lämnade pH näst intill opåverkat. Den högre organiska halten i LeOrg 
jämfört med Sa har troligtvis medfört att ett lägre redox har uppnåtts under försöket och 
därigenom möjligtgjort sulfatreduktion med sulfidbildning som följd.  
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Figur 21 Sammanställning över stabiliserande effekt på As i den organiska 

jorden. 
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Behandling med sulfidjord som tillsats har inte medfört någon stabiliserande effekt för 
arsenik i något av försöken (Figur 20, 21). Detta kan bero på att befintliga platser för 
fastläggning redan är upptagna av metaller i den reducerade sulfidjorden och att den 
oxiderade sulfidjorden inte har oxiderats tillräckligt. Det är möjligt att oxidationen av 
sulfidjord måste ske under längre tid än vad som gjordes i försöken. Det är för övrigt 
oklart om oxiderad sulfidjord som reduceras kan medföra någon nettoeffekt på lösta 
spårämnen i provet eller om endast de ämnen som varit bundna till sulfider innan 
oxidationen återgår till sulfider. I prover med reducerad sulfidjord är det möjligt att en 
initial oxidation av sulfider kan leda till att ämnen bundna till dessa frigörs. När redox 
återigen sjunker och sulfider återbildas bör andra ämnen kunna ta dessa platser vilket 
skulle resultera i förändrad fördelning mellan olika spårämnen i lösning.  
 
Vid tillsats av Fe0 har utlakningen av sulfat ökat i både Sa och LeOrg. Orsaken till detta 
är oklar. Även i de andra försöken har sulfathalten ökat. Orsaken till detta bör bero på 
tillsatsen av svavel i olika former. Tillsats av sulfidjord påverkade sulfatutlakningen på 
ett oväntat sätt. Vid försök med enbart sulfidjord utlakades ca 1300 mg/kg för både 
oxiderad samt reducerad jord. Från referensproven med förorenad jord utlakades ca 200 
mg/kg sulfat. När dessa jordar blandades förväntades sulfidutlakningen bli ca 750 
mg/kg men istället ökade den till 3500-5000 mg/kg. Vad den ökade sulfathalten beror 
på har ej kunnat besvaras.  
 
I tabell 13 och 14  sammanställs samtliga tillsatsers påverkan på ämnen i de undersökta 
jordarna.  
 
Tabell 13 Sammanställning över tillsatser samt dess övergripande effekter, där 

pH0 är referensprovets pH. 
Tillsats Ämnen med 

minskad utlakning 
Ämnen med 
ökad utlakning 

Ämnen utan 
påvisbar 
förändring av 
utlakningen 

pH0 pH 

Sandig Jord 
FeSO4 As Al, Ca, Cd, Cr, 

Cu, Ni, Pb, Zn, 
Fe, Mn 

- 5,6 3,1 

Fe0 Cu Mn Al, As, Ca, Cd, Cr, 
Ni, Zn, Fe, Pb 

5,6 5,8 

CaS Cd, Cr, Cu, Zn, Fe, 
Mn 

Al, Ca As, Ni, Pb  5,6 10,1 

SJP - Al, As, Cd, Cr, 
Fe, Mn 

Ca, Cu, Ni, Pb, Zn 5,6 5,6 

Oxiderad 
Sulfidjord 

Cu, Zn, Al As, Fe, Mn, Ca, Ni, Cd, Cr, Pb 5,6 
 

6,3 

Reducerad 
Sulfidjord 

Al, Cu, Ni, Zn As, Fe, Mn Ca, Cd, Cr, Pb 5,6 6,1 
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Tabell 14 Sammanställning över tillsatser samt dess övergripande effekter, där  
pH0 är referensprovets pH. 

Tillsats Ämnen med 
minskad utlakning 

Ämnen med 
ökad utlakning 

Ämnen utan 
påvisbar 
förändring av 
utlakningen 

pH0 pH 

Organisk Jord 
FeSO4 As, Cd, Cu Al, Ca, Cr, Ni, 

Pb, Zn, Fe, Mn 
- 6,7 5,2 

Fe0 Ca, Zn - Al, As, Cd, Cr, Cu, 
Ni, Pb, Fe, Mn 

6,7 
 

6,7 

CaS As, Cd, Cr, Zn, Fe, 
Mn 

Al Ca, Cu, Ni, Pb 6,7 8,4 

SJP As, Ca, Cd, Cr, Zn, 
Fe, Mn 

Cu Al, Ni, Pb 6,7 6,8 

Oxiderad 
Sulfidjord 

Al, Ca, Cu, Zn Ni, Fe As, Cd, Cr, Pb, Mn 6,7 6,6 

Reducerad 
Sulfidjord 

Ca, Cu, Zn Cd, Fe Al, As, Cr, Ni, Pb 
Mn 

6,7 6,8 

5.3 Metoddiskussion 
En faktor som kan ha påverkat resultaten för den reducerade lakningen kan vara otät 
förslutning mellan gummikork och flaska, vilket kan öka redoxnivån i provet då syre 
från luften kan tränga in i provet. Redoxförhållandet i sig är svårt att kontrollera då 
ingen mätning kan ske i provkärlet. Till redoxproblemet finns också risken för 
oxidation, med utfällning som resultat, under filtreringsarbetet.  
 

Då en relativt liten provmängd användes i varje flaska för försöken i reducerad miljö 
kan en bristfällig homogenisering ge stora variationer i resultat. I standardskakförsök 
används mellan 5-9 gånger mer material per prov. 
 

Spädning vid sulfatanalyser kan bidra till felaktiga resultat. För att få mätbara 
koncentrationer späddes prov 50 gånger. Även vid några övriga analyser krävdes det 
spädning för att kunna analysera innehållet av spårämnen.  
 

Tidsfaktorn vid de olika försöken är viktig för att reaktioner skall hinna ske. Försök 
utförda innan ämnen hunnit reagera kan ge missvisande resultat.   
 
Att välja en lämplig försöksuppställning för att undersöka utlakning under anaeroba 
förhållanden är svårt. I litteratur beskrivs försök som syftar till att undersöka hur 
mikroorganismer utvecklas och påverkar utlakning (Chatain et al. 2005a). Montesinos 
(2005) och Kumpiene (2005) visade den viktiga roll som anaeroba faktorer och 
biologisk aktivitet har på utlakningen av arsenik. Kemikalier som natriumaskorbat och 
natriumborohydrid används också för att åstadkomma reducerande förhållanden 
(Chatain et al. 2005b ). Att tillsätta metan är ett sätt att efterlikna naturliga förhållanden 
i en deponi samtidigt som man åstadkommer anaeroba förhållanden. Metoden bygger på 
metanoxiderande bakterier som använder olika elektronacceptorer för att oxidera metan 
och samtidigt utvecklas. Metoden är inspirerad av tester för mätning av 
metanoxiderande förmåga i jord (Maurice, C. & Lagerkvist A. 2003 och Maurice, C. & 
Lagerkvist, A. 2004). 
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6. SLUTSATSER 
CCA-förorenad jord som enligt de europeiska deponikriterierna skulle går till en deponi 
för farligt avfall tillåts enligt ett danskt samt ett finskt bedömningssystem att 
återanvändas som konstruktionsmaterial i anläggningsarbete med förutsättningen att 
materialets kontakt med vatten begränsas. Den förorenade jordens totalhalter begränsar 
användande av jorden enligt det holländska bedömningssystemet trots att immissionen 
understiger tillåtna gränsvärden. 
 
Stabilisering med nollvärt järn har inte påverkat bedömningen av jordarna i något av de 
undersökta systemen. Efter behandling med nollvärt järn har dock utlakningen av 
arsenik minskat i försöken för det holländska samt det finska bedömningssystemet. 
Även om inte järnstabiliseringen påverkade bedömningen av jordarna kan det vara 
miljömässigt försvarbart att behandla jordarna för att säkerställa låga utlakade halter av 
arsenik.  
 
Inför deponering kan stabilisering med tillsatser innehållande svavel vara en lämplig 
metod för att begränsa rörligheten hos arsenik i jordar med ett högt organiskt innehåll. 
Av de undersökta tillsatserna begränsade FeSO4, sulfidjordsperkolat och CaS 
utlakningen av arsenik. FeSO4 var den mest effektiva tillsatsen för stabilisering av 
arsenik men har på grund av sin pH-sänkande effekt ökat utlakningen av övriga element 
så som koppar, krom och zink. Vid behandling av jord med ett lågt innehåll av organiskt 
material kunde ingen stabiliserande effekt med tillsatser innehållande svavel påvisas. 
 

6.1 Framtida arbete 
För att kunna avgöra om det finns praktiska möjligheter för svavelstabilisering inför 
deponering bör utförligare arbeten genomföras. Exempel på arbetsområden är; 
 

• Skapa en standard för lakning i reducerande förhållanden. Undersöka hur ett 
lakförsök i reducerande förhållanden ska utföras, där tider, halt organisk 
material, tillsats av metan osv. undersöks. Hur kan vi vara säkra på att ett lågt 
redox har uppnåtts? Kontroll av bakteriekultur? För vilka material är 
undersökningen tillämpbar?  

 
• Undersöka under vilka förutsättningar svavelfastläggningen fungerar bäst. Vilka 

faktorer påverkar resultatet? Varför fungerade SJP, vilka ämnen och i vilka 
förhållanden medför stabiliseringen. Varför ökar sulfidutlakningen vid 
tillsättning av stabiliserande material? Hur påverkas övriga ämnen? 

 
• Hur sandig arsenikförorenad jord skall behandlas i de fall då det är oklart vilken 

redoxmiljö som kommer att uppstå i deponin. 
 
De system som finns i olika länder är svåra att jämföra bl.a. p.g.a. skillnader i olika 
standardförsök.  
 

• Skillnader i standardlakförsök bör undersökas. Vilka väntade skillnader i resultat 
får man från de olika lakförsöken? Hur kan halterna förväntas skilja efter 
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förändring av tillsatser i lakvätska? Faktorer som pH, L/S kvot och CaCl2 bör 
undersökas.    

 
• Med hjälp av utökade kunskaper om lakförsöken skapa ett förslag på ett enklare 

system för återanvändning av förorenade massor i Sverige. Vilka gränser är 
lämpliga vid användandet av det svenska standardförsöket?  
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1 Sverige 

1.1 Klassning av förorenade områden och förorenad jord 
 
Förorenade områden bedöms för närvarande efter de totalhalter som området uppvisar 
för olika ämnen. Även områdets markanvändning påverkar klassningen av ett objekt. 
Den klassning som objektet anses tillhöra, känslig markanvändning (KM) eller mindre 
känslig markanvändning (MKM), påverkar vilka föroreningshalter som krävs för att 
objektet kommer att klassas som ett förorenat område. Naturvårdsverket har tagit fram 
generella riktvärden för MKM och KM (NV 1997) och till detta finns det även 
möjlighet att beräkna platsspecifika riktvärden (NV 2005b).  
 
”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och 
som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”  
MB kap 15 § 1  
 
Med hjälp av ovanstående paragraf fastslås det att jord som grävts upp från ett förorenat 
område klassas som avfall. Detta kan tyckas självklart men det är en viktig definition 
för att besluta vad som skall och får göras med jordmassorna, vilket kan belysas i ett 
exempel: 
 
Jord i ett KM-område kan klassas som förorenad trots att det har lägre totalhalter än 
marken i ett MKM-område. Vid utgrävning av massorna i KM-området kommer 
massorna att klassas som avfall, massorna i andra området får ligga kvar på platsen. 
Om det skulle finnas behov av massor i MKM-området så kan man dock inte använda 
massor från KM-området på grund av att det är avfall.   
 

1.2 Avfallsklass  
Förorenad jord kan komma att klassas som farligt eller icke-farligt avfall beroende på 
dess totalhalter. I Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) finns det två ingångar för 
förorenad jord där jorden klassas som antingen farligt eller icke farligt avfall. Vilken 
ingång som skall används är en bedömningsfråga där beslut tas beroende på innehåll 
och förorening. I en rapport framtagen av RVF finns det beräknade haltgränser för när 
en jord uppvisar farliga egenskaper. För arsenik har de kommit fram till att en halt på 
1000 mg/kg TS krävs för att uppvisa sådana (RVF, 2002). 
 
De framtagna totalhaltskriterierna för bedömningen om ett avfall skall anses vara farligt 
är baserade på den lägsta halten av ett ämne som ger avfallet farliga egenskaper. Genom 
att använda sig av de framtagna totalhalterna i RVF rapporten från 2002 kan man med 
utifrån Figur 22 nedan (RVF, 2005) göra bedömningen om jordmassor är farligt avfall 
eller ej. Förenklat kan man säga att om halterna i jorden överstiger de halter framtagna i 
RVF 2002 så klassas jorden som farlig avfall.  
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Figur 22  Bedömningsgrunder för klassificering av avfall (RVF, 2005). 
 

1.3 Deponiklassificering 
Även om totalhalterna används för bedömning om ett område skall klassas som 
förorenat och vilken avfallsklass jorden tillhör så säger det inget om vilken deponiklass 
massorna tillhör. Vid bedömningen om massorna skall läggas i en deponi för farligt 
eller icke farlig avfall används istället standardiserade lakförsök. Vilken deponiklass 
avfallet kan hänföras till har alltså ingen koppling till totalhalterna i massorna eller hur 
allvarlig föroreningssituationen på det aktuella objektet bedöms vara. 
 
När ett avfall skall klassas används standardiserade lakförsök för bedömningen av 
vilken deponiklass avfallet tillhör. I Sverige används ett skaktest med L/S 2+8 (Svensk 
standard 2003). De lakade halterna avgör vilken deponiklass ett avfall tillhör. I Figur 23 
nedan har RVF tagit fram en schematisk bild över deponiklassningen i Sverige.  
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Figur 23 Bestämning av deponiklass (RVF, 2005) 
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1.4 Möjlighet till återanvändande av avfall som 
konstruktionsmaterial 
I Figur 24 visas en schematisk bild över avfallslagstiftningen vid användning av avfall 
som konstruktionsmaterial (SGF, 2003). Definitionen av farligt avfall utgår härifrån 
definitionen i avfallsförordningens § 4 och inte definitionen i deponikriterierna.  

Avfall
Ja Nej, avfallsregelverket aktualiseras ej 

Farligt
Ja

Nej 

Inert?

Ja Nej Ja Nej 

Ja Nej

Ja Nej

Nej

Ja Nej

Ja

Uppläggning 
90.007-1

Icke farligt avfall

Tekniskt iordninggjord 
plats?

Anläggning för 
deponering 90.004-5

För anläggningsändamål?

Föroreningsrisk?
Ja, 

ringa

Annan SNI kod än 90.007 
tilllämplig och/eller 

prövning enligt MB eller 
annat regelverk, t.ex. PBL 

eller VägL?

Ja, inte 

endast 

ringa

"Fri" Användning 

Pröva konstruktionen 
enligt den SNI-koden 

eller regelverket

Produkt

"Fri" 
Användning 

Väsentlig ändring av 
naturmiljön?

Samråd 12:6

Lämpligt som 
konstruktionsmaterial?

Uppläggning 
90.007-1

Väsentlig ändring av 
naturmiljön?

Samråd 12:6

 
Figur 24:  Bedömning av användbarhet av avfall för konstruktionsändamål (SGF, 

2003). (SNI-kod avser sifferkod enligt Svensk Näringsgrensindelning 
för respektive verksamhet) 
*Felaktig SNI kod bör vara 90.007-2 

 
Användande av avfall som enligt praxis klassas som inert avfall t.ex. tegel, glas eller 
annat avfall som anses vara inert, kommer att hänföras till SNI koden 90.007 . 
Utförandet (dvs. uppläggandet av den förorenade jorden) hänförs till NI kod 90.007-1 
om en föroreningsrisk som inte kan anses vara ringa föreligger. I det fallet måste 
tillstånd sökas hos berörd länsstyrelse innan jorden får användas. Om föroreningsrisken 
är ringa, vilket medför att SNI 90.007-2 gäller, krävs att en anmälan lämnas in till den 
kommunala nämnden (Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).  
 
För användande av stabiliserade förorenade massor som konstruktionsmaterial vilka inte 
kan anses tillhöra inert avfall kommer det att krävas tillstånd från berörd länsstyrelse. 

* 
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2 Danmark 
De lagar som styr återanvändning av förorenad mark styr även återanvändning av slagg 
från avfallsförbränning, bottenaska från koleldade kraftverk och flygaska från koleldade 
kraftverk. Nedan tas endast hänsyn till den delen av lagstiftningen som rör förorenad 
jord. 

2.1 System för bedömning 
I Danmark styrs återanvändningen av förorenade massor av Miljöskyddslagen § 19, 
Jordföroreningslagen § 8 och Kungörelsen om återanvändning av restprodukter och 
jord till bygg- och anläggningsarbeten där den sistnämnda reglerar hanteringen på 
detaljnivå. I lagen finns preciserat med vilka ämnen en jord får vara förorenad med för 
att vara lämplig som konstruktionsmaterial, i vilka halter ämnen får förekomma och 
lakas ut, till vad jorden får användas samt provtagningsstrategier och analysmetoder. 

2.1.1 Miljöskyddslagen § 19 (Miljøbeskyttelseloven) 
Miljöskyddslagen är den övergripande miljölagstiftningen i Danmark. Lagen finns till 
för att värna om natur och miljö så att samhällsutvecklingen kan ske på ett hållbart sätt 
rörande människors livsvillkor och bevarandet av djur- och växtliv. 
 
I § 19 fastslås det att ämnen, produkter och material vilka kan förorena grundvatten, 
jord och berggrund ej får grävas ned, utläggas/uppläggas eller ledas ned till 
berggrunden utan tillstånd. I samma paragraf delegeras rätten att dela ut tillstånd till 
Länsstyrelserna om inte miljö- och energiministern fastställer andra regler. Miljö- och 
energiministern ges även rätten att fastställa regler om vid vilka tillfällen och på vilka 
villkor förorenad jord får grävas ned eller utläggas/uppläggas samt att ålägga annan 
myndighet rätten att bedöma detta. 

2.1.2 Jordföroreningslagen (Jordføroreningsloven)   

Lagen finns till för att motverka och förebygga, avlägsna och begränsa jordförorening 
och förhindra eller förebygga skadeverkning från jordförorening på grundvatten, 
människors hälsa och miljön i övrigt. 
 
Lagen inriktar sig bl. a. på att 

1) Skydda dricksvattenresurser 
2) Förebygga hälsomässiga problem vid användning av förorenade arealer 
3) Fungera som en grund för en väl koordinerad och målinriktad offentlig insats 

med avseende på att undgå skadliga verkningar från förorenade jordmassor. 
4) Förebygga ytterligare förorening av miljön i samband med användning eller 

bortforsling av jord (Administrationsgrundlag 2005). 
 

2.1.3 Kungörelse om återanvändning av restprodukter och jord till 
bygg- och anläggningsarbeten (Bekendgørelse om genanvendelse 
af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder)  
Kungörelse om återanvändning av restprodukter och jord till bygg- och 
anläggningsarbeten är den skrift som på detaljnivå reglerar återanvändandet av 
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restprodukter och jord till bygg- och anläggningsarbeten. I lagen finns preciserat vilka 
ämnen en jord får vara förorenad med för att vara lämplig som konstruktionsmaterial, i 
vilka halter ämnena får förekomma och lakas ut, till vad jorden får användas samt 
provtagningsstrategier och analysmetoder. 
 

2.2 Material omfattade av systemet 
Systemet omfattar restprodukter och jord som inte är klassade som farligt avfall 
(Energi- och Miljöministeriets gällande Kungörelse om avfall reglerar vad som klassas 
som farligt avfall) och som inte är förorenade med ämnen utöver dem som nämns i 
kungörelsen (Tabell 15). Systemet omfattar inte jord och restprodukter som tillförs aktiv 
eller nedlagd bergtäkt för restaurationsarbete samt material som används för bygg och 
anläggningsarbeten på deponier. 
 

2.3 Haltkriterier 
Förorenade jordar som kan återanvändas i anläggningsändamål delas in i tre kategorier; 
kategori 1, 2 eller 3 där kategori 3 är den mest förorenade (tabell 15). Vilken kategori en 
förorenad jord tillhör baseras dels på totalhalter av olika föroreningar och dels på 
utlakade halter vid ett laktest med L/S=2. Jorden klassas efter det ämne som ger upphov 
till högsta kategori. Halterna är framtagna för skydd av grundvattnet.  
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Tabell 15 Indelning av förorenade jordar 
Kategori 1 Kategori 2  Kategori 3  

Totalinnehåll mg/kg TS 
As 0 - 20 >20 >20 
Pb 0 - 40 >40 >40 
Cd 0 - 0,5 >0,5 >0,5 
Cr totalhalt 
Cr (VI) 

0 - 500 
0 - 20 

>500 
>20 

>500 
>20 

Cu 0 - 500 >500 >500 
Hg 0 - 1 >1 >1 
Ni 0 - 30 >30 >30 
Zn 0 - 500 >500 >500 
 Koncentration i laktest µg/l 
Cl* 0 – 150000 0 – 150000 150000 – 

3000000 
SO4 0 – 250000 0 – 250000 250000 – 

4000000 
Na 0 - 100000 0 – 100000 100000 – 

1500000 
As 0 – 8 0 – 8 8 – 50 
Ba 0 – 300 0 – 300 300 – 4000 
Cd 0 – 2 0 – 2 2 – 40 
Cr totalhalt 0 – 10 0 – 10 10 – 500 
Cu 0 – 45 0 – 45 45 – 2000 
Hg 0 – 0,1 0 – 0,1 0,1 – 1 
Mn 0 – 150 0 – 150 150 – 1000 
Ni 0 – 10 0 – 10 10 – 70 
Zn 0 – 100 0 – 100 100 - 1500 
    

* resultatet skall korrigeras för tillsatt mängd CaCl2 i samband med laktester för jord. 
 

2.4 Krav på material och konstruktion 
Jord och restprodukter tillhörande kategori 1 får användas utan tillstånd till de bygg- 
och anläggningsarbeten som finns listade i Tabell 16 utan vidare restriktioner.  
 

För jord och restprodukter tillhörande kategori 2 och 3 gäller följande övergripande 
regler: 

1) Avståndet till närmaste vattenutvinningsanläggning där det ställs krav på 
dricksvattenkvalitet skall vara minst 300 m. 

2) Restprodukter och jord måste användas ovan högsta grundvattennivå 
3) Den utlagda jorden skall vara avgränsad med markeringsnät. 

 
Under förutsättning att dessa krav uppnås får jord och restprodukter som tillhör kategori 
2 utan tillstånd användas till bygg- och anläggningsarbeten listade i Tabell 14.  
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Tabell 16 Krav vid användning av material tillhörande kategori 2 
Bygg- och anläggningstyp Krav vid användning av material 

tillhörande kategori 2 
Vägar Säker täckning*, hmax** 1 m.  
GC-väg Säker täckning, hmax 0,3 m. 
Parkeringsplatser Säker täckning, hmax 1 m. 
Ledningsgravar Säker täckning 
Ramper Säker täckning, hmax 4 m och minst 14 

promilles lutning i längdritningen 
Bullervallar Kommunal bullerkartläggning som 

visar behov av bullerdämpning eller i 
förbindelse med miljövillkor av 
verksamheter med tillståndsplikt, hmax 
5 m. Säker täckning, max 2 m breda 
krön. Sidorna skall luta 1:2 eller 
mindre. Om beläggningen utgörs av 
jord skall det etableras 
eroderingsskydd. 

Fundament och golv hmax1 m under byggnader. Jorden 
skall ej kunna ge upphov till problem 
med inomhusmiljön. 

*Med säker täckning avses asfalt, betong, plattor, ≥1 m kategori 1 jord m.m. som säkrar 
mot kontakt med materialet. 
**Med hmax avses den maximala tjockleken av jorden. 
 
Jord och restprodukter som tillhör kategori 3 får utan tillstånd användas till bygg- och 
anläggningsarbeten listade i Tabell 17 under förutsättning att kraven uppnås.  
 
Tabell 17 Krav vid användning av material tillhörande kategori 3 

Bygg- och anläggningstyp Krav vid användning av material 
tillhörande kategori 3 

Vägar Tät täckning* och bortledning av 
dagvatten. hmax 1 m. 

GC-väg Säker täckning, hmax 0,3 m. 
Ledningsgravar Säker täckning 
Fundament och golv hmax 1 m under byggnaden. Jorden 

skall ej kunna ge upphov till problem 
med inomhusmiljön. 

*Med tät täckning avses asfalt, betong m.m. som reducerar mängden vatten som 
perkolerar genom beläggningen. Bortförsel av dagvatten skall medföra att högst 10 % 
av nederbörden kommer i kontakt med aktuell restprodukt eller jord. 
 

2.5 Krav på tester och provhantering 
Materialet testas enligt standardlakförsök CEN prEN12457-3 vid L/S=2, totalhalterna 
undersöks med lämplig metod efter uppslutning enligt dansk standard DS259. 
Lakförsöket är ett batchtest där proverna får rotera 6 h före provtagning. 
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Den mängden jord som ett prov är uttaget för får maximalt uppgå till 60 ton och 
behandlas som följer: 
 

1. Representativ provtagning utförs, 10 prover a 0,2 kg tas ut och sammanförs till 
ett samlingsprov på minst 2 kg. 

2. Proven siktas med en 2 mm sikt och homogeniseras 
3. Proven delas med räffeldelning eller annan erkänd metod till två lika stora 

delar. En av dessa används till lakförsöket. 
4. Den andra delen neddelas innan uppslutning efter DS259 och bestämning av 

TS. 
5. Valet av totalhaltsanalys och analys på lakvätska från lakförsök väljes mot 

bakgrund av kännedom om föroreningarna. 
 
Jorden skall lakas med 0.001M CaCl2 framställt av destillerat vatten. Lakvattnet skall 
analyseras med avseende på pH och konduktivitet (Kungörelse 2000). Användning av 
CaCl2 vid lakförsök är ett sätt att försöka mäta endast de lättrörliga och direkt 
växttillgängliga formerna av olika ämnen (Bachman C 2000).  
 

2.6 Övrigt 
I § 10 i Kungörelse om återanvändning av restprodukter och jord till Bygg- och 
anläggningsarbeten ställs det krav på att avfallsproducenten skall utarbeta en 
deklaration innan jord går till återvinning innehållandes; 
 

1) Avfallsproducent, produktionsplats samt typ av restprodukt (i vårt fall jord) 
2) Vilken kategori jorden tillhör 
3) Eventuell behandling (rensning) med angivelse av använd metod 
4) Använd metod för provuttag och laktest samt analysresultat, tidpunkt för 

provtagning och analyser samt analyslaboratorium. 
 
Senast 4 veckor innan återanvändning av jord tillhörandes kategori 2 och 3 sker skall 
brukaren lämna in en skriftlig anmälan till länsrådet som ansvarar för det område där 
arbetet skall utföras. Länsrådet sänder en kopia av anmälan och medsänt material till 
kommunalbestyrelsen där arbetet skall utföras. Anmälan skall innehålla: 

1) Var projektet skall utföras 
2) Datum för start och avslut 
3) Mängder, typ av jord och till vilken kategori jorden tillhör 
4) Projektets omfattning och tillstånd/anmälningar 
5) Översiktsplan med angivelse av berört materials placering i förhållande till 

dricksvattenborrningar och brunnar samt vattenutlopp, sjöar och havet.  
6) Upplysning om huruvida det kommer att ske en direkt eller via dräneringssystem 

utledning till vattenutlopp, sjöar och havet. 
 
Länsrådet har en möjlighet att lämna dispens från reglerna om tillåtna bygg- och 
anläggningstyper om återanvändningsområdet är anläggningstekniskt utrett och 
miljömässigt försvarbart. Länsrådet kan lämna dispens innehållande särskilda villkor för 
återanvändandet.  
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Holland 

3.1 System för bedömning 
I Holland styrs återanvändandet av byggnadsmaterial av 
Byggnadsmaterialsförordningen. Den färdigställdes 1999 och baseras på innehållet i 
Jordskyddslagen samt Ytvattenlagen, en del av förordningen styrs även av 
Byggnadslagen.  

3.2 Material omfattade av systemet 
Byggnadsmaterialsförordningen kan tillämpas på material som är stenigt (dvs. material 
som innehåller minst 10 % kisel, kalcium eller aluminium.) t.ex. tegel, klinkers och 
grus. Dessutom krävs det att materialet skall användas i konstruktioner förlagda 
utomhus. Reglerna skall tillämpas på såväl primära samt sekundära 
konstruktionsmaterial. Materialet delas in i; 
 

• Ren jord 
• Kategori 1 jord 
• Kategori 2 jord 
• Asfalt  
• Bottenaska 

 
Asfalt och bottenaska lyder under speciella regler och kommer inte att tas upp vidare. 
Hur de olika jordarna förhåller sig till varandra visas i Figur 25.  
 

               Totalhalt
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m
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Användande som 

byggnadsmaterial 

förbjudet

Ren 

jord Kategori 2 jord

Kategori 1 jord

Immissionsgräns

 
Figur 25 De tre olika kategorier jord som kan användas som byggnadsmaterial. 
 
Materialet indelat i dess klasser  

• Ren jord: Material som inte överstiger innehållsbestämmelser för ren jord. 
Immissionen från materialet beaktas ej.  

• Klass 1: Material som inte överstiger innehållsbestämmelser för icke ren jord 
och som inte immiterar mer än tillåtet. 

• Klass 2: Material som inte överstiger innehållsbestämmelser för icke ren jord 
och som klarar immissionsgränser efter isolering. Isoleringen skall minska 
infiltrationen till materialen och därmed minska transporten av föroreningar. 
Genom att isolera en jord kan en högre emission från materialet tillåtas. 
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3.3 Haltkriterier 
Förordningen är utformad för att användningen av sekundära konstruktionsmaterial 
skall ge en marginell påverkan på jorden. Med en marginell påverkan menas att 
användandet får medföra en ökning pga. lakning från konstruktionsmaterialet av 
föroreningarna med 1 % på en meter standardjord under 100 år. När dessa krav uppfylls 
anses det även att grundvattnet är skyddat.  
 

3.3.1 Totalhaltskriterier 
Klassificeringen av jord i de tre kategorierna görs med hjälp av en framtagen standard 
för totalinnehåll samt högsta tillåtna immission från materialet till omgivningen. 
Standardvärdena för totalhalterna är tillämpbara på standardjord (ler 25 %, humus 10 
%) För att konvertera den egentliga jorden till standardjord används en 
beräkningsmodell (Ekvation 1). 
 

10*25*

%*%*
*

CBA

humusClerBA
SwSw stdb

++

++
=   Ekvation 1 

 
Swb = Gränsvärde för jorden som skall bedömas (mg/kg TS) 
Swstd = Gränsvärde i en standardjord. (mg/kg TS) 
A,B,C= Konstanter 
 
För arsenik är konstanterna A=15, B=0,4 och C=0,4. Två procent av ler och humus är 
den minsta procenthalt som används, även om jordens innehåll understiger det värdet. 
Den tillåtna totalhalten kommer att vara lägre än framtagen halt för en standardjord om 
halten ler eller halten humus understiger framtagen standardhalt.  
 
Standardgränsvärdena för ren jord, icke ren jord samt högsta tillåtna immissionsvärde är 
redovisade i Tabell 16. 
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Tabell 18 Gränsvärden för totalhalter i ren jord, icke ren jord samt högst tillåtna 
immission.  

Ämne  Ren Jord  Icke ren jord Immissionsvärde 
 mg/kg mg/kg  mg/m2 
As 29 55 435 
Ba 200 625 3000 
Cd 0,8 12 12 
Co 20 240 300 
Cr – totalt 100 380 1500 
Cu 36 190 540 
Hg 0,3 10 4,5 
Mo 10 200 150 
Ni 35 210 525 
Pb 85 530 1275 
Sb - - 39 
Se - - 15 
Sn 20 - 300 
V - - 2400 
Zn 140 720 2100 

 

3.3.2 Immissionsgränser  
 
Två centrala begrepp i det holländska systemet är emission och immission: 
 

• Immission (mg/m2) = hur mycket förorening som en mark får ta emot.  
• Emission (mg/m3) = hur mycket förorening som sprids ut från en källa. 

 
Den immission som en jord kommer att påverka sin omgivning med kan räknas ut med 
hjälp av Ekvation 2 samt Ekvation 3. 
  

nextSLSNb fhaEI ,10/, *)(* ×−=
=

ρ    Ekvation 2 

 
Ib, N= maximalt tillåten immission till marken av komponent under 100år  
ρs= torrdensitet (1500kg/m3) 
EL/S=10= Lakresultat framtaget med hjälp av NEN 7340 och beräknat enligt NEN 7343 
kapitel 9, värden i mg/kg. 
h= lagrets mäktighet 
fext.n= Extrapolatonsfaktor för att ta hänsyn till viss tidsrymd.   
A= Konstant, ämnesspecifik (As=0,7) 
 

)10*(

)
*

*
(

. 1

1
K

h

NT
K

nent
e

e
f

s

−

−

−

−
=

ρ

    Ekvation 3 

 
N= Infiltration i mm/år. Normalt används 300mm för klass 1 jord samt 6mm för klass 2 
jord.   
T= Tidsrymd. Normalt används 100 år, för klorid, sulfat och bromid används 1 år 



 15 

K= Konstant är för arsenik 0,03. 
 
Immissionen är alltså beroende av dels hur mycket materialet emitterar (lakar) samt hur 
materialet används. Detta gör att det går att hitta ett alternativt användningsområde för 
ett material trots att det inte har klarat kraven för en viss konstruktion.   

3.4 Krav på material och konstruktion 
Beroende på hur byggnadsmaterialet klassas så ställs det krav på minsta mängd som 
måste användas. För en kategori 1 jord är kravet att minst 50m3 skall användas om 
byggnationen sker med annat än ren jord. För att få använda en kategori 2 jord måste 
man använda minst 10000 ton vid byggnationen. Orsaken till kravet på minsta mängd är 
att motverka att små mängder klass 2 jord används över hela landet vilket skulle skapa 
en komplex situation där en kontroll av områdena blir svårhanterlig.  
 
De två olika icke rena jordarna kan inte användas i alla situationer. En klass 1 jord kan 
användas vid eller i ytvatten, medan en klass 2 jord i normalfallet inte får användas där. 
För att få använda ett klass 2 material i konstruktioner i ytvatten krävs tillstånd som bara 
ges i undantagsfall. 
 
För att få använda en kategori 2 jord måste den isoleras. Det betyder att 
grundvattenförhållanden måste fastställas, vilket skall utföras av utomstående 
konsulter/experter. Orsaken är att en klass 2 jord måste användas minst 0,5 m över 
högsta grundvattenyta. Dessutom skall kontinuerliga mätningar göras under 
konstruktionens livstid. Överdelen av materialet skall täckas så att kontakten mellan 
material och perkolerande regnvatten blir minimal. Även tätskiktet skall regelbundet 
kontrolleras under konstruktionens livstid.  

3.5 Krav på tester och provhantering 
Proverna skall undersökas med hjälp av ett laktest enligt standarden NEN 7340 vilket är 
ett uppströms L/S 10 kolonnförsök där lakvätskan består av surgjort destillerat vatten 
(pH 4). 
 
Prover skall insamlas och hanteras enligt standard NEN 7300. 

3.6 Övrigt 
Användare av byggnadsmaterial måste kunna visa att de miljökrav som ställs på 
materialet är uppfyllda. Om ett material är certifierat som byggnadsmaterial så ställs 
inget ytterligare krav på information från användaren. 
 
Innan ett material används måste en anmälan insändas till berörd myndighet. 
Myndigheterna bedömer om material kan användas eller om ytterligare information 
behövs. Beroende på material kan en anmälan behöva inkomma mellan 2-30 dagar 
innan användandet. 
 
Om byggnationen inte används längre är ägaren skyldig att avlägsna allt 
byggnadsmaterial som inte är ren jord. Detta krav finns för att motverka att det 
uppblandas med ren jord. För att kunna utföra detta krävs att byggnadsmaterialet har 
använts på ett sådant sätt som möjliggör borttagande.  
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4 Finland 

4.1 System för bedömning 
Det finns idag inget utförligt officiellt system formulerat för bedömning om när det går 
att använda sekundära konstruktionsmaterial i Finland. Det saknas även officiella 
gränsvärden för vad som räknas som förorenad mark (Sorvari, J., 2003). 
 
Viktig lagstiftning som rör förorenad jord är: 

• Avfallslagen 3.12.1993/1072 som styr återvinning och behandling av avfall 
 

• I Miljöskyddslagen 28§ där det ställs krav på att miljötillstånd söks för 
verksamheter som medför risk för förorening av miljön och för återvinning eller 
behandling av avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt. 

 
• I Avfallsförordningen fastställs att förorenade jordmassor klassas som avfall. 

 
Den Finska teknologiska utvecklingscentralen har tagit fram en rapport som innehåller 
ett system för att underlätta miljötillståndsansökningsprocessen. Den beskriver en 
metod för att bedöma huruvida mineralbaserade sekundära konstruktionsmaterial är 
miljömässigt och tekniskt applicerbara i jordkonstruktioner (Mroueh, M., et al. 2001) . I 
denna studie läggs vikten på den miljömässiga bedömningen.  

4.2 Material omfattade av systemet 
Systemet omfattar olika typer av slagg, askor, byggavfall, måttligt förorenad jord, 
behandlad förorenad jord och stabiliserad förorenad jord. 

4.3 Haltkriterier 
Som grund för gränsvärden ligger tidigare föreslagna riktvärden och nationella 
kvalitetsnormer för dricksvatten. Det tillåtna utsläppet till marken är definierat som en 
ökning med 5 % av koncentrationen av skadliga ämnen över en tidsrymd på 100 år 
relativt riktvärdena för ett en meter tjockt homogent jordlager under de förorenade 
massorna. För metaller finns lakningskriterier som baseras på holländska 
lakningsmodeller med korrigerade parametrar för att återspegla finska förhållanden.  
 
Gränsvärdena varierar beroende på om materialet ligger under en hårdgjord yta eller 
inte (Tabell 5). Då materialet ligger under en hårdgjord yta ställs krav på att 
konstruktionen måste luta minst 1 %. 
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Tabell 19 Generella konstruktionsspecifika gränsvärden för mineralbaserade 
material utanför grundvattenområden (Mroueh, M., et al. 2000). 

 Gränsvärde 
för granulärt 
material 

Gränsvärde för 
granulärt 
material 

Gränsvärde 
för monolitiskt 
material 

Riktvärde 
för jord 

Ämne Ej hårdgjord Hårdgjord yta   
 Emax, mg/kg Emax, mg/kg Emax, mg/m2 mg/kg 
As 0,14 0,85 58 ~ 13 
Ba 10 28 2800  
Cd 0,011 0,015 2,1 ~ 0,3 
Co 1,1 2,5 280  
Cr 2,0 5,1 550 ~ 80 
Cu 1,1 2,0 250 ~ 32 
Hg 0,014 0,032 1,6 ~ 0,2 
Mo 0,31 0,50 70  
Ni 1,2 2,1 270 ~ 40 
Pb 1,0 1,8 210 ~ 38 
Sb 0,12 0,40 36  
Se 0,06 0,098 14  
Sn 0,85 3,1 280  
V 2,2 10 700  
Zn 1,5 2,7 330 ~90 
F 11 25 2800  
CN, 
free 

0,060 0,098 14  

SO4 1500 N/A* N/A*  
Cl 250 N/A* N/A*  

* N/A= Inga haltkriterier finns. Bedömning görs för varje specifikt fall.  
 
Gränsvärdena gäller för konstruktioner med en maximal lagertjocklek på 0,7m. Vid 
tjockare lager måste en separat miljökonsekvensbedömning genomföras. 
 

4.4 Krav på material och konstruktioner 
Systemet omfattar konventionella jordkonstruktioner som gator, vägar, fältstrukturer 
och deras grunder. Det är rekommenderat att sekundära konstruktionsmaterial används 
till stora eller mediumstora bygg- eller anläggningsprojekt då det är svårt att kontrollera 
användningen i mindre projekt. 
 
Följande krav ställs på lokalisering: 

� Materialet får inte användas inom ett område som har en 
grundvattenklassificering 

� Jorden på området skall bestå, både horisontellt och vertikalt, av finkornig 
morän eller silt. 

� Om materialet är använt på täta jordar (lera eller täta moräner) bör ytvattnet 
provtas vid behov, förslagsvis en gång per år. 

� Materialet måste användas ovan högsta grundvattennivå. 
� Jordhorisonten skall bevaras så långt som möjligt vid jordkonstruktioner vilka 

inte kräver omflyttning av jord i större skala. 
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Allt material som används måste täckas för att undvika damning samt direktkontakt 
med människor och djur. 
 
För att bedöma huruvida det är miljömässigt lämpligt att använda ett material i 
jordkonstruktioner finns tre bedömningsnivåer (Figur 26). 
 

oorganiska föroreningar organiska föroreningar

Acceptans Procedur

I Avfallets sammansättning

II Utlakning av föroreningar

Ja

Ja

Ja

Totalhalter i Materialet
-under riktvärden?

Lakade koncentrationer
- under tillåten lakningsgräns?

- är långsiktig lakning acceptabel

III Avfallets sammansättning, 

Utlakning av föroreningar, miljö 

conditions

NejNej

Nej Nej

Riskbedömning
-under tillåten risknivå?

Nej

Generella och materialspecifika 

uppgifter och gränsvärden

Fallspecifik utredning 

a)materialspecifik b)platsspecifik

Ej miljömässigt godtagbart Miljömässigt godtagbart

 
Figur 26 Bedömningsnivåer för materials miljömässiga lämplighet i 

jordkonstruktioner. (Mroueh, M., et al. 2000). 
 
Totalhalter och lakningsgränser är framtagna för ett område som utsätts för en 
miljömässig börda förutom det förorenade konstruktionsmaterialet. T.ex. 
väggkonstruktioner i tätbefolkade områden. 
 
Om ett material överstiger både totalhalter och högsta tillåtna lakningsgräns kan en 
materialspecifik eller områdesspecifik riskbedömning avgöra huruvida materialet ändå 
går att använda. En materialspecifik riskbedömning kan utgöras av utförligare 
information om speciering av de ämnen som överstiger gränsvärdena. Den 
områdesspecifika riskbedömningen kan utgöras av information om rådande 
miljötillstånd, bakgrundsbelastning, vattenkvalitet och närheten till känsliga recipienter.   
 
Gränsvärdena är inte applicerbara i följande områden: 

� Klassificerade grundvattenområden (I-III) 
� Känsliga miljöer  

4.5 Krav på tester och provhantering 
Proverna skall undersökas med hjälp av ett laktest enligt standarden NEN 7340 vilket är 
ett uppströms L/S 10 kolonnförsök där lakvätskan består av surgjort destillerat vatten 
(pH 4). 
 
Prover skall insamlas och hanteras enligt standard NEN 7300. 
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4.6 Övrigt 
För att använda sekundära konstruktionsmaterial krävs ett miljötillstånd. I praktiken har 
den kortaste handläggningstiden varit ca fyra månader. Miljötillståndsansökan skall 
innehålla: 

1) Den sökandes identitet och platsen för konstruktionen 
2) En generell beskrivning av projektet i vilken det framgår 1) typ av ”avsättning” 

2) lokalisering av ”avsättningen” och i vilka mängder 3) avfallsproducent 4) 
produktionsprocess, från var avfallet härstammar, vilket råmaterial har gett 
upphov till avfallet. 

3) Planeringsförutsättningar för avsättningsytan och en beskrivning av 
markanvändningen i omgivningen: avståndet till närmaste bostäder, närhet till 
känsliga objekt t ex sjukhus, skolor, dagis, livsmedels industrier etc. 
grundvattenområden och brunnar. 

4) Information om den miljöbelastning som projektet kommer att medföra i form 
av buller, ökad trafikering och övriga störningar för grannar (exempelvis 
damning) 

 
Det rekommenderas att man åtminstone bifogar följande information för varje sekundärt 
konstruktionsmaterial och för varje lokalisering: 

1) Information om mängd och kvalitet av det materialet som skall användas. 
2) Information rörande lokalisering och platsens hydrologiska förhållanden. 
3) Strukturella förklaringar och diagram. 
4) En redogörelse för materialets miljömässiga användbarhet innehållande: 

− Jämförelse av innehåll av föroreningar med acceptanskriterier. 
− Provtagningsmetoder samt metoder för att avgöra föroreningstransporten 

från materialet, vem som genomfört testerna samt en jämförelse mellan 
testresultat och acceptanskriterier. 

− Andra möjliga egenskaper hos materialet som är skadliga för hälsa eller 
miljö, samt undersökningar gällande dessa. 

− Resultat av riskbedömning. 
− Kvalitetskontroll för redogörelsen. 
− Sammanfattning av materialets miljökvalitativa data. 
− En sammansatt utvärdering av den miljömässiga användbarheten. 

 
5) Om konstruktionen är anlagd på ett viktigt grundvattenområde, eller övrigt 

område lämpligt för vattenförsörjning, skall ytterligare information gällande 
jordens kvalitet, hur grundvattnet bildas, grundvattnets höjd och 
strömningsriktning, brunnar och skyddsåtgärder bifogas. 
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Bilaga II 
 
Beräkningar av totalhalter samt immisons-
värden för Hollands bedömningssystem 
 
 

Beräkning av totalhalter 

Swb = Gränsvärde i jorden som skall bedömmas (mg/kg TS)
Swstd = Gränsvärde i en standardjord (mg/kg TS) 
A,B,C= Konstanter

Konstanter samt gränsvärde för icke ren jord

A B C Swstd

As 15 0,4 0,4 55

Cd 0,4 0,007 0,0021 12

Cr – totalt 50 2 0 380

Cu 10 0,6 0,6 190

Ni 10 1 0 210

Pb 50 1 1 530

Zn 50 3 1,5 720

Halter ler samt humus (%)

ler 10 ler 20
humus 1,5 humus 6

Beräknade gränsvärden för aktuell jord

Swb Uppmätt halt Swb Uppmätt halt

As 37 148 48 52

Cd 10 0,9 11 0,3

Cr – totalt 266 80 342 55

Cu 104 66 157 74

Ni 120 8 180 9

Pb 383 8 474 61
Zn 423 59 612 73

Sandig jord Sandig Organisk jord

Sandig jord Sandig Organisk jord

10*25*
%*%*

*
CBA

humusClerBA
SwSw stdb

++

++
=
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Beräkning immissionsvärden för Hollänska systemet

Immissionsgränser

Ib,N= maximalt tillåten immission till marken av komponent under 100år 
b= Byggnadsmaterial 
N= Infiltration / år
ρs= torrdensitet ( 1550 kg/m3)
EL/S=10= Lakresultat framtaget med hjälp av NEN 7340 och beräknat enligt NEN 7343 kapitel 9, värden i mg/kg.
h=lagertjocklek förorenad jord ( 0,7 m)
fext.n= Extrapolatonsfaktor för att ta hänsyn till viss tidsrymd.  
a, K= Ämnesspecifika konstanter

N (klass 1)= 300

N (klass 2)= 6

T= 100

nextSLSNb fhaEI ,10/, *)(* ×−=
=

ρ

)10*(

)
*

*
(

. 1

1
K

h

NT
K

nent
e

e
f

s

−

−

−

−
=

ρ

 
Konstanter samt beräknade extrapolationsfaktorer

a k fext.n (klass 1) fext.n (klass 2)

As 0,7 0,03 2,221 0,066

Cd 0,021 0,5 1,007 0,250

Cr – totalt 0,09 0,18 1,191 0,117

Cu 0,25 0,28 1,064 0,157

Ni 0,63 0,29 1,058 0,162

Zn 2 0,28 1,064 0,157

Emmission från kolonnförsök (mg/kg) för Sa respektive SaleOrg

Ostab Fe0 Ostab Fe0
As 0,493 0,220 0,379 0,193

Cd 0,003 0,002 0,001 0,001

Cr – totalt 0,104 0,043 0,056 0,048

Cu 0,209 0,016 0,356 0,108

Ni 0,420 0,513 0,167 0,134

Zn 0,481 0,345 0,365 0,329

Sa SaleOrg
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Immission till marken av komponent under 100år för Sa

Klass 1 Klass 2 Klass 1 Klass 2

As -482,87 -14,26 -1118,73 -33,03

Cd -19,51 -4,85 -20,35 -5,06

Cr – totalt 17,91 1,76 -58,44 -5,75

Cu -46,01 -6,80 -262,04 -38,76

Ni -232,86 -35,57 -129,52 -19,78

Zn -1697,36 -251,05 -1849,33 -273,53

Immission till marken av komponent under 100år för SaleOrg

Klass 1 Klass 2 Klass 1 Klass 2

As -748,71 -22,11 -1181,47 -34,89

Cd -20,68 -5,14 -20,66 -5,13

Cr – totalt -42,49 -4,18 -51,97 -5,11

Cu 118,46 17,52 -158,50 -23,44

Ni -514,58 -78,60 -550,75 -84,13

Zn -1826,92 -270,21 -1867,79 -276,26

Sandig jord + 1% Fe0

Sandig organisk jord + 1% Fe0

Sandig jord

Sandig organisk jord 
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Bilaga III  
 
Resultat från kolonnförsök 
 

Accumulerad mängd lakade ämnen  (mg/kg)

As 0,42 0,57 0,07 0,38

Cd 0,003 0,002 0,002 0,002

Cr – totalt 0,09 0,12 0,05 0,04

Cu 0,21 0,21 0,02 0,01

Ni 0,09 0,75 0,41 0,61

Zn 0,67 0,29 0,23 0,46

Accumulerad mängd lakade ämnen (mg/kg)

As 0,43 0,33 0,22 0,17

Cd 0,001 0,001 0,001 0,001

Cr – totalt 0,06 0,06 0,05 0,05

Cu 0,27 0,44 0,16 0,06

Ni 0,06 0,28 0,10 0,17

Zn 0,43 0,30 0,42 0,24

Sa Sa + Fe0

SaleOrg SaleOrg + Fe0
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pH och konduktivitet 
Både SaleOrg och Sa har buffrat den surgjorda lakvätskan väl. Till en början har pH 
ökat för att sedan sjunka mot slutet av försöket (Figur 27 och Figur 28). 
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Figur 27 pH för den sandiga jorden. 
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Figur 28 pH för den sandiga organiska jorden. 
 
Konduktiviteten var initialt lägre hos den behandlade jorden för att sedan hamna på en 
jämn nivå efter det att den mer löst bundna fraktionen spolats bort (Figur 29 och Figur 
30). Detta är tydligast för den sandiga jorden. 
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Konduktivitet, Sa
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Figur 29 Uppmätt konduktivitet för den sandiga jorden. 
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Figur 30 Uppmätt konduktivitet för den sandiga organiska jorden. 
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Lakade halter av As, Cd, Cr och Cu 
 Figur 31 - Figur 37 visar urlakade halter av AS, Cd, Cr och Cu. 
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Figur 31 Urlakade halter av As från den sandiga jorden. 
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Figur 32 Urlakade halter av As från den sandiga organiska jorden. 
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Cd 

Lakning av Cd, Sa
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Figur 33 Urlakade halter av Cd från den sandiga jorden. 
 
För den sandiga organiska jorden låg samtliga halter av Cd under detektionsgränsen. 
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Figur 34 Urlakade halter av Cr från den sandiga jorden. 
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Figur 35 Urlakade halter av Cr från den sandiga organiska jorden. 
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Cu 
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Figur 36 Urlakade halter av Cu från den sandiga jorden. 
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Figur 37 Urlakade halter av Cu från den sandiga organiska jorden. 
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Bilaga IV 
 
Resultat skakförsök 
 
Sverige mg/kg TS 
Sample ID innehåll Al As Ca Cd Cr Cu Ni Pb Zn Fe Mn
101A L/S2 Sa 868 7,33 125,8 0,036 1,61 1,95 0,070 0,313 1,38 108,5 1,69

102A L/S2 Sa 774 6,56 122,7 0,028 1,47 1,81 0,067 0,299 1,32 99,0 1,48

103A L/S2 Sa 900 6,91 119,5 0,029 1,52 1,91 0,058 0,319 1,31 105,8 1,59

104A L/S2 LeOrg 468 2,07 793,4 0,007 0,40 0,57 0,043 0,160 0,46 48,9 1,05

105A L/S2 LeOrg 430 1,86 820,4 0,009 0,37 0,53 0,033 0,158 0,47 45,9 0,97

209A L/S2 SaleOrg 160 0,14 713,0 <0,004 0,14 0,92 0,036 0,361 0,25 29,6 0,71

210A L/S2 SaleOrg 155 0,10 726,4 <0,004 0,14 0,90 0,043 0,335 0,48 28,3 0,69

101A L/S10 Sa 467 3,79 42,8 0,014 0,75 1,00 0,036 0,167 0,78 56,8 0,78

102A L/S10 Sa 409 3,50 41,8 0,010 0,70 0,89 0,027 0,113 0,76 49,6 0,69

103A L/S10 Sa 42 1,02 68,4 0,026 0,08 0,93 0,010 <0,06 1,22 <0,004 0,16

104A L/S10 LeOrg 348 1,74 548,3 <0,004 0,30 0,34 0,017 0,110 0,36 43,4 1,37

105A L/S10 LeOrg 355 1,73 521,1 <0,004 0,31 0,33 0,023 0,137 0,34 43,5 1,36

209A L/S10 SaleOrg 205 0,28 291,5 <0,004 0,17 0,57 0,025 0,533 0,44 38,0 0,83
210A L/S10 SaleOrg 220 0,24 288,9 <0,004 0,17 0,57 0,022 0,507 0,44 41,9 0,86

 
Danmark µg/l 
Sample ID innehåll Al As Ca Cd Cr Cu Ni Pb Zn Fe Mn
301 A Sa *** 42,0 *** 1,5 13,8 37,9 3,2 *** 50,1 <0,02 27,8

302 A Sa *** 47,0 *** 1,4 16,6 40,5 3,2 *** 60,7 2,7 28,1

303 A SaleOrg+Fe *** 20,0 *** <0,0015 6,0 52,0 3,6 *** <0,007 823,8 62,8

304 A SaleOrg+Fe *** 26,0 *** <0,0015 7,8 59,0 3,2 *** <0,007 1405,1 74,1

305 A SaleOrg *** 22,0 *** <0,0015 6,3 62,8 3,6 *** <0,007 608,7 6,7

306 A SaleOrg *** 15,0 *** <0,0015 5,4 61,4 2,2 *** <0,007 390,4 2,0

307 A Sa+Fe *** 34,0 *** 0,9 10,5 22,4 7,6 *** 23,5 318,8 248,3
308 A Sa+Fe *** 62,0 *** 0,7 17,6 33,6 6,7 *** 19,4 1002,3 184,7

***ej undersökt  
 
Danmark mg/kg TS 
Sample ID innehåll Al As Ca Cd Cr Cu Ni Pb Zn Fe Mn
301 A Sa *** 0,42 *** 0,02 0,14 0,38 0,03 *** 0,50 <0,02 0,28

302 A Sa *** 0,47 *** 0,01 0,17 0,41 0,03 *** 0,61 0,03 0,28

303 A SaleOrg+Fe *** 0,20 *** <0,0015 0,06 0,52 0,04 *** <0,007 8,24 0,63

304 A SaleOrg+Fe *** 0,26 *** <0,0015 0,08 0,59 0,03 *** <0,007 14,05 0,74

305 A SaleOrg *** 0,22 *** <0,0015 0,06 0,63 0,04 *** <0,007 6,09 0,07

306 A SaleOrg *** 0,15 *** <0,0015 0,05 0,61 0,02 *** <0,007 3,90 0,02

307 A Sa+Fe *** 0,34 *** 0,01 0,10 0,22 0,08 *** 0,23 3,19 2,48

308 A Sa+Fe *** 0,62 *** 0,01 0,18 0,34 0,07 *** 0,19 10,02 1,85

***ej undersökt  
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Bilaga V  
 
Resultat reducerad lakning 
 
mg/Kg TS
Sample ID Typ Al As Ca Cd Cr Cu Ni
CaS
16A SaJ 261,13 0,92 1914,74 <0,005 0,01 0,00 0,00

17A SaJ 497,38 0,96 1856,71 <0,005 0,03 0,02 0,03

18A SaJ 702,85 1,12 2075,85 <0,005 0,00 0,00 0,03

37A OJ 62,99 0,61 1822,75 <0,005 0,02 0,01 <0,01

38A OJ 63,48 0,65 1998,16 <0,005 0,02 0,00 <0,01

39A OJ 64,03 1,49 1795,87 <0,005 0,02 0,00 <0,01

FeSO4
1A SaJ 7478,28 <0,19 704,38 0,41 2,36 34,83 3,46

2A SaJ 7776,99 <0,19 640,88 0,42 2,55 33,81 3,49

3A SaJ 7234,27 <0,19 663,62 0,40 2,58 34,20 3,48

22A OJ 249,99 0,24 8993,86 0,03 0,41 <0,003 1,82

23A OJ 164,14 0,14 7900,30 0,00 0,57 <0,003 1,44

24A OJ 170,05 0,10 6705,12 0,00 0,48 <0,003 1,31

SJP
4A SaJ 16,50 3,73 388,47 0,04 0,08 0,22 0,04

5A SaJ 17,57 6,93 379,56 0,05 0,09 0,26 0,05

6A SaJ 13,87 3,96 371,92 0,04 0,07 0,21 0,04

25A OJ 14,94 0,51 762,37 <0,005 <0,002 0,00 <0,01

26A OJ 14,55 0,33 838,85 <0,005 <0,002 0,02 <0,01
27A OJ 1,45 0,42 1181,44 <0,005 <0,002 0,00 <0,01

Fe0
13A SaJ 5,77 0,38 296,84 0,02 0,01 <0,003 0,02

14A SaJ 5,40 0,53 293,81 0,02 0,01 <0,003 0,01

15A SaJ 7,32 11,77 402,03 0,05 0,07 <0,003 0,07

35A OJ 13,37 12,36 1176,05 0,03 0,07 0,01 <0,01
36A OJ 11,86 14,94 1246,76 0,03 0,07 0,00 <0,01

Red SJ
10A SaJ 5,46 19,95 279,50 0,04 0,09 <0,003 <0,01

11A SaJ 6,70 18,70 272,25 0,04 0,09 <0,003 <0,01

12A SaJ 4,72 18,33 309,96 0,03 0,08 <0,003 <0,01

31A OJ 9,35 24,28 803,80 0,06 0,10 <0,003 <0,01

32A OJ 9,34 25,89 829,09 0,06 0,10 <0,003 <0,01
33A OJ 8,44 28,15 954,81 0,06 0,10 <0,003 <0,01

Ox SJ
7A SaJ 3,75 15,41 373,03 0,03 0,10 <0,003 0,05

8A SaJ 0,00 8,91 382,40 0,02 0,03 <0,003 0,03

9A SaJ 5,77 13,97 365,84 0,03 0,10 <0,003 0,03

28A OJ 3,64 27,74 1286,00 0,06 0,11 <0,003 0,04

29A OJ 3,28 23,48 1069,59 0,05 0,09 <0,003 0,00

30A OJ 3,23 21,96 978,31 0,05 0,09 <0,003 0,00

Nollprov
19A SaJ 12,29 1,86 302,49 0,03 0,06 0,20 0,04

20A SaJ 11,74 2,63 299,54 0,03 0,06 0,00 0,02

21A SaJ 6,20 1,04 418,49 0,03 0,03 0,17 0,01

40A OJ 12,07 16,17 1394,85 0,03 0,07 0,01 <0,01

41A OJ 9,84 16,16 1486,95 0,03 0,07 0,01 <0,01

42A OJ 7,63 13,19 1357,06 0,03 0,07 0,00 <0,01

Nollprov Red SJ
46A <0,01 <0,19 294,32 <0,005 <0,002 <0,003 <0,01

47A <0,01 <0,19 273,42 <0,005 <0,002 <0,003 <0,01

48A <0,01 <0,19 296,00 <0,005 <0,002 <0,003 <0,01

Nollprov Ox SJ
43A 1,81 <0,19 261,56 <0,005 <0,002 <0,003 0,07

44A 0,91 <0,19 270,64 <0,005 <0,002 <0,003 0,02

45A 0,01 <0,19 292,41 <0,005 <0,002 <0,003 0,02  
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mg/Kg TS
Sample ID Typ Pb Zn Fe Mn Sulfat pH TOC
CaS
16A SaJ <0,03 0,00 <0,02 4,01 4268,81 9,00 160,80

17A SaJ <0,03 0,00 <0,02 3,77 4557,60 10,40 207,60

18A SaJ <0,03 0,00 <0,02 3,76 3469,79 10,90 186,30

37A OJ <0,03 0,01 0,01 4,30 4722,89 8,30 734,60

38A OJ <0,03 0,01 0,01 3,93 5287,88 8,40 686,00

39A OJ <0,03 0,01 0,23 4,26 5625,84 8,40 738,60

FeSO4
1A SaJ 1,09 41,20 17599,87 45,97 35342,40 3,10 113,60

2A SaJ 1,18 33,64 17418,34 44,23 40667,09 3,10 110,72

3A SaJ 1,16 33,84 18592,69 44,51 38970,05 3,24 116,40

22A OJ 0,29 28,19 9000,98 313,56 32593,85 4,73 99,44

23A OJ 0,35 8,17 12034,20 287,87 35894,45 5,56 87,28

24A OJ 0,33 13,62 10449,83 310,70 31355,75 5,40 102,20

SJP
4A SaJ <0,03 4,06 43,69 14,36 3148,43 5,70 130,34

5A SaJ <0,03 4,14 62,18 15,39 3104,86 5,50 133,18

6A SaJ <0,03 4,65 27,66 13,57 2714,57 5,67 129,90

25A OJ <0,03 <0,17 4,08 12,26 4361,43 6,90 500,40

26A OJ <0,03 <0,17 0,87 8,79 3408,66 6,90 628,20

27A OJ <0,03 <0,17 0,45 22,41 4334,19 6,76 652,80

Fe0
13A SaJ <0,03 3,99 70,44 12,75 2750,87 5,84 146,32

14A SaJ <0,03 2,26 79,97 12,30 2723,65 5,80 144,66

15A SaJ <0,03 2,86 280,48 17,34 2289,85 5,90 102,68

35A OJ <0,03 0,06 71,43 28,75 2863,42 6,70 593,20

36A OJ <0,03 0,07 72,56 32,20 3589,63 6,70 586,80

Red SJ
10A SaJ <0,03 0,04 324,46 34,51 3651,37 6,10 186,26

11A SaJ <0,03 0,09 313,01 23,72 4181,63 6,20 177,74

12A SaJ <0,03 0,09 357,61 37,06 4332,62 6,20 187,10

31A OJ <0,03 0,02 139,71 35,00 3972,78 6,86 569,80

32A OJ <0,03 0,01 151,46 36,26 3836,58 6,80 569,40

33A OJ <0,03 0,02 212,08 43,53 4699,28 6,60 600,20

Ox SJ
7A SaJ <0,03 0,09 511,88 44,47 3912,68 6,31 155,68

8A SaJ <0,03 0,25 565,95 46,79 3480,69 6,32 178,64

9A SaJ <0,03 0,09 623,83 47,98 3536,97 6,20 161,42

28A OJ <0,03 0,02 356,55 56,99 5415,07 6,10 613,00

29A OJ <0,03 0,03 237,05 44,41 5847,54 6,87 611,80

30A OJ <0,03 0,03 184,02 40,71 5008,10 6,92 591,20

Nollprov
19A SaJ <0,03 3,31 19,50 10,42 120,35 5,60 221,10

20A SaJ <0,03 5,60 21,18 10,72 128,39 5,61 190,70

21A SaJ <0,03 2,48 0,01 9,73 117,86 5,72 171,20

40A OJ <0,03 0,10 55,24 32,01 214,86 6,80 575,60

41A OJ <0,03 0,11 48,40 31,53 237,47 6,60 519,00

42A OJ <0,03 0,18 37,93 31,13 343,51 6,60 596,40

Nollprov Red SJ
46A <0,03 <0,17 384,17 40,92 1229,86 6,03 281,90

47A <0,03 <0,17 324,52 36,98 1303,61 6,10 309,80
48A <0,03 <0,17 296,89 37,19 1250,00 6,10 348,00

Nollprov Ox SJ
43A <0,03 <0,17 47,36 42,71 1263,60 5,85 495,60

44A <0,03 <0,17 107,94 42,42 1239,51 6,20 609,70

45A <0,03 <0,17 128,69 47,43 1282,52 6,03 554,10  
 
  



 

Bilaga VI 
 
Stabilitetsdiagram  
 
 

 
(Brookins G.D. 1988) 



 4 

 
(Brookins G.D. 1988) 
 



 5 

 
(Brookins G.D. 1988) 
 



 6 

 
(Brookins G.D. 1988) 
 



 7 

 
(Brookins G.D. 1988) 
 
Referenser 
 
Brookins, D.G. (1988). Eh-pH diagrams for geochemistry. Department of geology, 
University of New Mexico, Albuquerque ISBN 3-540-18485-6 Springer-Verlag  
 
 
 
 




