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Förord  
 

Kontroller av ytvattenkvalitet är en stor del i arbetet med verksamheters uppföljning av 

påverkan på miljö. För att samla på mig mer kunskap och förståelse om hur ytvatten kan 

påverkas har jag valt att söka ett examensarbete som behandlar detta område.  

Min förhoppning med arbetet är att det kommer bidra till fördjupad kunskap om ytvatten och 

hur sulfat påverkar ekosystemet, men även att examensarbetet ska generera ett hjälpmedel 

som kan användas som förslag till riktvärden för sulfathalter i ytvattenrecipienter.   

 

 

 

Jag vill särskilt tacka Emma Grönberg, kandidatexamen miljö- och hälsoskydd och Nathalie 

Kampmann (F.d. Pérez) PhD, geokemist metallföroreningar i vatten och jord, som tagit sig 

tiden att handleda mig genom examensarbetets gång. Utan er hade denna studie aldrig gått att 

genomföra. Stort tack!  

 

Boden, september 2019 

Julia Jonsson  



 
 

Sammanfattning  

 

Detta examensarbete kommer att vara den avslutande delen i mina studier inom 

samhällsbyggnads-programmet vid Luleå tekniska universitet. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning, på WSP Sverige AB har jag fått arbeta i uppdrag där 

kunskaper om vattenkemi och biologi har behövts.  

Syftet med examenarbetet är att undersöka möjliga förslag på riktvärden för sulfathalter i 

ytvatten. Examensarbetet tog sin början med att formulera frågeställningar att forma arbetet 

kring. Utifrån frågeställningarna har jag sedan börjat undersöka vilka länder som har 

riktvärden för sulfathalter implementerat i miljölagstiftningen.  

Valet var självklart, att hitta ett land med liknande klimat som norra Sverige för att 

riktvärdena skulle vara relevanta och trovärdiga. Valet blev att undersöka riktvärden i 

Kanada. 

Under examensarbetets gång har jag fått lära mig mycket. Till exempel att kunna läsa och ta 

till mig information om toxikologiska undersökningar och förstå dess relevans. Detta har i sin 

tur lett till att jag lärt mig nya begrepp som används inom området miljö och vatten.  

Jag har även fått en inblick över hur komplext och stort arbetet området miljö och vatten är 

och fått en bra grund att stå på inför kommande utmaningar i mitt framtida yrkesliv.       
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I högskoleprogrammet Samhällsbyggnad, 120hp på Luleå tekniska universitet ingår kursen 

Y0009B. Denna kurs innefattar ett examensarbete som ska motsvara 200 timmar. Kraven för 

examenarbetet är  

• Det valda ämnet ska behandla och relatera till utbildningen 

• Arbetet ska ha karaktären av ett enklare forskningsprojekt eller avancerat 

utredningsarbete.  

Detta examensarbete är relaterad till min utbildning och består av en litteraturstudie om 

riktvärden för sulfat i ytvatten.  

I högskoleprogrammet har även en verksamhetsförlagd utbildning utförts där eleven under 10 

veckor ska praktisera på ett företag eller i en organisation. Jag sökte praktik på WSP Sverige 

AB (WSP) och fick en plats i gruppen Miljö, utredning och plan i Luleå. I arbetet som 

utredare på miljö kan redovisning av verksamheters utsläpp till ytvattenrecipienter 

förekomma. Ett problem som då uppstår vid redovisningen av sulfathalter är att det saknas 

riktvärden för dessa i Sverige. Det finns alltså inga värden att förhålla sig till och det blir svårt 

att påvisa om sulfathalter medför någon påverkan av betydelse. Detta problem ligger till 

grund till mitt valda examensarbete.  

1.2 Specifikt och generellt syfte med arbetet  

 

Syftet är att undersöka om det finns nuvarande riktvärden för sulfathalter implementerat i 

något annat lands miljölagstiftning som kan användas som bedömningsgrunder vid 

redovisning av verksamheters utsläpp av sulfathalter i ytvatten.  

  



 
 

2 
 

1.3 Frågeställningar   
 

• Finns implementerade riktvärden för sulfathalter i Kanada?  

• Hur har man kommit till dessa värden?  

• Kan dessa användas som förslag till riktvärden för norra Sveriges ytvatten? 

1.4 Mål  

 

Målet med detta examensarbete är att kunna besvara ovannämnda frågeställningar och att det 

ska leda till en fördjupad kunskap inom ämnet. Målet är också att resultatet ska kunna 

användas som ett hjälpmedel tills beslutade riktvärden för sulfathalter implementeras i svensk 

miljölagstiftning, det är dock ovisst när eller om det kommer ske.  

1.5 Metod  

 

För att studien ska undvika större störningsmoment, har jag planerat och strukturerat mitt 

arbete i ett projektdirektiv som sedan lämnats in för godkännande av tillhandahållen 

handledare på LTU, Camilla Lindmark.  

Examensarbetet har sedan byggt på litteraturstudier av Kanadas riktvärden samt aktuell 

forskning på toxikologiska undersökningar som är genomförda på ytvatten. Undersökningar 

har valts där ytvatten liknar de som finns i norra Sverige för att vara relevant. Materialet har 

sedan sammanställts i rapportform som redovisats för handledare på LTU samt handledare 

Emma Grönberg och Nathalie Kampmann på WSP i Luleå.  

1.6 Resurser och avgränsning  

 

Omfattningen av examensarbetet var 200 timmar. Studien har avgränsats till att enbart 

undersöka förslag på riktvärden för sulfat i ytvatten samt undersöka vilka toxikologiska 

undersökningar som gjorts och som är relevanta för ytvatten likt norra Sverige. Vidare 

avgränsning har skett i att enbart undersöka Kanadas riktvärden.  

Mina två kunniga handledare inom vattenkemi på WSP, Emma Grönberg Kandidatexamen 

Miljö- och hälsoskydd och Nathalie Kampmann (F.d. Pérez) PhD, geokemist 
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metallföroreningar i vatten och jord, har hjälpt mig att avgränsa litteraturstudien av 

toxikologiska undersökningar.  

2 Sulfat 

2.1 Vad är sulfat och hur påverkar det ytvatten 

Svavel är ett grundläggande element som förkommer bland annat i proteiner i levande 

organismer och kan återfinnas i flertalet former i naturen. Den ursprungliga källan av svavel 

på jorden är vulkaniska mineral. Vid brytning av malm kan materialet naturligt innehålla 

svavel som en del av sulfidmineraler (t.ex. kalkopyrit, sfalerit och pyrit). När sulfidmineraler 

kommer i kontakt med syre och vatten exempelvis när berg friläggs vid malmbrytning börjar 

mineraler att förvittra. Förvittring av sulfidmineraler släpper ut sulfat i vattenmiljö (grund- 

eller ytvatten). Sulfat är en anjon (en jon med negativ laddning) som består av en svavelatom 

och fyra syreatomer, SO4
-2. Sulfat anjoner bär en total laddning av -2.   

Pyrit (FeS2) är det vanligaste sulfidmineraler och är associerad med kol- och metallmalm. 

Oxidation av pyrit sker när syre och vatten träffar mineralet, det kan också vara med hjälp av 

mikroorganismer (biotiska) eller utan (abiotiska), Även järn kan accelerera vittringsprocessen. 

Processen släpper vätejoner som har en försurande effekt på vatten, se ekvation 1.  

FeS2 + 7/2 O2(g) + H2O    Fe+2
(aq) + 2SO4

-2
(aq) + 2H+

(aq) + energi  (ekvation 1) 

Sulfat släpps ut i vattenmiljön via oxidationsprocesser från naturliga- och antropogena källor 

(t.ex. gruv- och smältverk, kraftmassa och papperskvarnar, textilfabriker och garverier).  

Vittring av sulfidmineraler leder oftast till ett surt lakvatten (Acid Mine Drainage på 

engelska, AMD) släpps ut i miljön. AMD påverkar inte bara kemiska egenskaper av vattnet, 

men också de fysiska-, biologiska- och ekologiska egenskaperna (Gray, 1997). Årstider och 

halter av organiskt material i vattnet-bl. a.- påverkar sulfathalterna i recipientvatten naturligt 

(Figur 1) (Meays och Nordin, 2013).  
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Figur 1 Enligt Meays & Nordin (2013) och Elphick m.fl. (2011) Årlig cykel av upplöst sulfat i Bear River i Stewart, BC 

(1987-1995). 

Eftersom sulfat är en produkt av vittring av sulfidmineraler, är deras utsläpp i 

ytvattenrecipienter av särskilt intresse.  

  

 

2.3 Samband mellan hårdhet på vatten och sulfat  

 

AMD:s totala effekt kontrolleras till stor del i recipientvatten, ofta genom att 

buffertkapaciteten och utspädning kontrolleras. Generellt kan man säga att risken för AMD 

effekten i miljön minskar med en hög hårdhetsgrad på vattnet (Elphick m.fl. 2011, Meays & 

Nordin 2013).  

I verksamheter som gruvor, förekommer det generellt högre koncentrationer av olika 

huvudelement som förändrar vattenkemin om man jämför med ett naturvatten. Gruvors 

ytvattenrecipienter har därför en tendens att ha ett hårdare vatten på grund av detta. Svensk 

gruvindustri har 2018 gemensamt undersökt utsläpp av sulfat från deras verksamheter.  

Tabell 1 visar hårdheten och sulfathalter i utsläppsvatten samt hårdheten och sulfathalten i 

närmaste ytvattenrecipient. Data är hämtat från perioden 2016–2017.    
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Tabell 1. Sulfathalter samt hårdhet i utsläppsvatten och närmaste ytvattenrecipient. (data hämtat från Boliden, 2019)  

 Sulfat (mg/l) 

Utsläppsvatten 

Sulfat (mg/l) 

Ytvattenrecipient 

Hårdheten (mg/l) 

Utsläppsvatten 

Hårdheten (mg/l) 

Ytvattenrecipient 

Kiirunavaara 1225 616 1254 616 

Svappavaara 398 59 525 75 

Malmberget 544 136 581 151 

Aitik 744 118 670 129 

Boliden 941 593 889 528 

Kristineberg 1156 258 1189 251 

Garpenberg 1185 477 1182 485 

Zinkgruvan  1077 600 499  

 

 

I referensstationerna mäter hårdheten ca 30–35 mg/l betecknas som mjuka vatten. Resultatet 

av denna undersökning visar alltså en tydligt förhöjd hårdhet i ytvattenrecipienter för gruvor.  
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3 Riktvärden för sulfat  

3.1 Kanadas riktvärden 

 

År 2000 föreslogs en maximal riktlinje i Kanada på 100mg/l för sulfat i sötvatten för att 

skydda vattenekosystemet. Sedan dess har ny forskning om sulfattoxicitet framkommit och 

har lett till bearbetning av de äldre riktlinjerna (Elphick m.fl. 2011, Meays & Nordin 2013).    

 

Kanada är ett land med implementerade riktvärden för sulfathalter. Det riktvärden som 

Kanada arbetar efter, har i sig inte för närvarande någon direkt rättslig ställning (Elphick m.fl. 

2011, Meays & Nordin 2013).  

Det är generella riktvärden för att undvika skador för ekosystemet. Kanada använder dessa 

som ett hjälpmedel och verktyg för att ge politiska riktvärden till de som fattar beslut som 

påverkar vattenkvaliteten. Riktvärdena används sedan för att fastställa villkor för 

verksamheters utsläpp av sulfathalter. Detta hanteras i Kanadas lagstiftning genom att villkor 

för utsläpp av sulfathalter anges i avfallshanterings-tillstånd, planer eller driftcertifikat som i 

sin tur har rättslig ställning.   

Rapporten har ovan behandlat vattnets hårdhet och påverkan på sulfathalter. Nedan kan vi se 

att Kanadas riktvärden för sulfat baseras på vattnets hårdhet. Ett mjukare vatten ger lägre 

villkor för utsläpp av sulfat.   

Vattnets hårdhet (mg/L) Riktlinje för sulfat (mg/L) 

Väldigt mjukt 0-30  128 

Mjukt till måttligt mjukt 31-75 218 

Måttligt mjukt till hårt 76-180  309 

Väldigt hårt 181-250  429 

>250 Måste bestämmas platsspecifikt  

Figur 2. Enligt Meays & Nordin (2013) och Elphick m.fl. (2011) föreslagna riktvärden för koncentrationer 

av sulfat i vatten av olika hårdhetsgrad där vattnets hårdhet anges i koncentration CaCO3 (mg/l). 
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4 Toxikologiska undersökningar   

4.1 Toxtester utförda på Regnbågslax embryon   

 

Som underlag för Kanadas riktvärden har man utfört toxikologiska undersökningar på 

Regnbågslax embryon. Testerna gjordes på embryon för att undersöka den tidiga livsfasen.  

Utifrån de resultat och studier som genomförts på Regnbågslax embryon har visat att denna 

art är den känsligaste. Det är många studier som visar att vattnets hårdhet har en betydelse på 

effekten av sulfatets toxicitet men denna toxikologiska undersökning har även kontrollerat hur 

sulfatets toxicitet och vattnets hårdhet påverkar embryonas överlevnad (Elphick m.fl. 2011, 

Meays & Nordin 2013). 

Den toxikologiska undersökningen grundade sig på att hitta ett 30 dagars genomsnittsvärde 

för LC20 (dödligdos 20%). Detta betyder att under en period på 30 dagar vid flertalet 

testomgångar har den toxikologiska undersökningen gått igenom olika halter av sulfat och 

hårdhetsgrad i vattnet. Dessa tester har man gjort för att kunna bestämma riktvärden som 

skyddar 80% av regnbågslax embryona.  

I ett mjukt vatten så indikerar studien att 80% av alla regnbågslax embryon kommer att 

överleva om halterna av sulfat stannar inom riktvärdet på en max halt av 128 mg/l sulfat. 
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5 Avslutande diskussion  

 5.1 Analys  

 

Mitt examensarbete har lett till att jag hittat ett land med riktvärden för sulfathalter. Kanada 

har generella riktvärden för sulfathalter så att skador på ekosystemet inte ska uppstå.  

I Kanada används dessa som ett hjälpmedel och verktyg för att ge politiska riktvärden till de 

som fattar beslut som påverkar vattenkvaliteten. Riktvärdena används sedan för att fastställa 

villkor för verksamheters utsläpp av sulfathalter. Detta hanteras i Kanadas lagstiftning genom 

att villkor för utsläpp av sulfathalter anges i avfallshanterings-tillstånd, planer eller 

driftcertifikat som i sin tur har rättslig ställning.   

Det är rimligt att anta att de resultat som de toxikologiska undersökningarna genererade är 

överförbart på norra Sveriges ytvatten på grund av att Kanada har liknande djurliv, topografi 

och klimat med långa kalltempererade vintrar och en sommartemperatur likt norra Sverige. 

 

Resultatet av studien visar en tydligt förhöjd hårdhet i ytvattenrecipienter till gruvor. Ett 

hårdare ytvatten kan också ha en högre villkorsgräns för sulfathalter.  

I den toxikologiska undersökningen genomförd på Regnbågslax embryon har man kunnat 

fastställa att denna art var den känsligaste för sulfattoxicitet. Undersökningen visade att det 

finns ett samband mellan vattnets hårdhet och hur sulfatets toxicitet påverkar embryons 

överlevnad. Därav har Kanada valt att utforma riktvärden för olika hårdheter på ytvatten.   

 

Slutsatsen av detta examensarbete är att det krävs fortsatt forskning för att kunna se hur 

ekosystemet påverkas av sulfat samt för att kunna besluta riktvärden för sulfathalter i Sveriges 

ytvatten. Tills dess att riktvärden blivit implementerade i svensk miljölagstiftning anser jag att 

Kanadas riktvärden går att använda som riktvärden. För att med större säkerhet kunna dra 

slutsatser om effekter av utsläpp av sulfat till specifika ytvattenrecipienter behöver 

platsspecifika gränsvärden tas fram.   
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