
Sulfidjord är en relativt vanlig jord-
art längs den svenska Norrlandskus-
ten, liksom längs den finska sidan av
Bottenviken. Dess utbredning är
inte bara knuten till Bottenhavets
och Bottenvikens kustlinjer, utan
jorden återfinns även på många
ställen i Mälardalen och till viss del
även på västkusten. Utmärkande för
sulfidjord är att den i regel är svart,
finkornig och att den innehåller
större eller mindre mängder av
järnsulfid och luktar därför svavel,
se figur 1. Det är järnsulfiden som
orsakar de problem som på senare
år, med en tilltagande miljömedve-
tenhet, alltmera har kommit i fokus.

Jorden är i regel såväl både lös som kom-
pressibel, vilket gör att den normalt upp-
visar alla de problem som är utmärkande
för lös jord. Järnsulfiden medför också att
jorden får ett extremt tidsberoende defor-
mationsmönster, krypning. De mekaniska
egenskaperna hos sulfidjord orsakar geo-
tekniker en rad svårigheter eftersom
många av de metoder som används för
testning och undersökning av lös jord inte
är utvecklade och uttestade för jordar av
typen sulfidjord, se till exempel Wester-
berg et al (2005), Eriksson (1992) och
Schwab (1976). Det får till konsekvens att
vi ibland överskattar och ibland under-
skattar hållfasthet och deformationsegen-
skaper. Det tråkiga är att vi inte vet när
och med hur mycket. Sedan en tid tillbaka
håller vi på Luleå tekniska universitet
(LTU) att bearbeta denna frågeställning
med hjälp av bland annat en industridok-
torand, Daniel Albing, från Tyréns. 

När det gäller sulfidjord är det en fråga
som under ett antal år har kommit att över-
skugga mycket annat. Den rör hur sulfid-
jord då den grävs upp eventuellt kan på-
verka omkringliggande miljö. Några för-
slag till klassificeringssystem har utveck-
lats för detta ändamål, se figur 2 och 3.

Sulfidjords speciella miljö-
egenskaper och dess konsekvenser
Så länge sulfidjorden ligger på plats i
marken och under grundvattenytan hän-
der inte mycket. Problemen uppkommer
när jorden får tillgång till luftens syre, se
till exempel Macsik (1994, 1996, 1999)
och Jacobsson et al (1995). Då oxideras

järnmonosulfiden och pyriten,
varvid sulfater, järnjoner och
andra metalljoner frigörs med
en åtföljande sänkning av pH.
Detta medför att uppgrävda sul-
fidjordsmassor mycket ofta ger
upphov till en närmiljö med
mycket lågt pH. I sådan miljö
trivs varken växter eller djur
och även fiskdöd kan inträffa.
Andra konsekvenser av det låga
pH är att såväl betong som stål
kan angripas. Trä kan dock i
många fall nästan konserveras
och bibehållas väl.

Dessa följder medför att mil-
jömyndigheter i en allt större
utsträckning har börjat intresse-
ra sig för hur och var sulfid-
jordsmassor läggs upp. Till-
ståndsprövningen för upplag av

detta slag tar tid och är ofta tämligen ar-
betskrävande att få till stånd. Detta har
lett till en successiv utveckling att försöka
reducera schaktningsarbeten så mycket
som möjligt och försöka stabilisera sul-
fidjorden på plats för att förbättra dess
hållfasthets- och deformationsegenska-
per. Här har vi kunnat följa en påtaglig ut-
veckling bland annat inom ramen för
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Figur 1: Vad är sulfidjord?

Figur 2: Förslag till klassificeringssystem enligt Macsik, 2000.

Typisk sulfidjord från 
Norra Sunderbyn:
● svart färg

● brun när den oxiderat

● luktar svave när den tas upp.

Figur 3: Förslag till klassificeringssystem 
enligt MRM.



Svensk Djupstabilisering. Att stabilisera
sulfidjord har dock visat sig vara svårare
än att stabilisera många andra jordar och
utvecklingen fortsätter, se bland annat
Andersson & Norrman (2004) och Ja-
cobsson et al (1995).

Ibland måste dock schaktningsarbeten
utföras även i sulfidjord. Exempel på det-
ta är vägtunnlar och andra planfria kors-
ningar. Här är det helt enkelt en viss vo-
lym jord som ska bort. De uppgrävda
jordmassorna måste läggas någonstans
och det är här vi ofta får problem. Efter-
som massorna, om man inte vidtar några
åtgärder alls, kommer att påverka miljön
genom ett sänkt pH klassas de uppgrävda
massorna som miljöfarligt avfall och ska
därmed hanteras som sådant.

Ett alternativ kan vara att lägga massor-
na på deponi med en kostnad av cirka tusen
kronor per ton. Det är lätt att inse att en så-
dan kostnad blir orimlig för många objekt.
Här krävs andra lösningar. Som ett exem-
pel på detta kan ett objekt i Södra Sunder-
byn längs väg 97, mellan Luleå och Boden,
tjäna. Under 2005 byggdes här en planfri
korsning. Arbetet omfattade schaktning i
sulfidjord och cirka 40 000 ton sulfidjord
behövde grävas upp. Frågan om vad som
skulle göras med dessa massor blev mycket
konkret. Lägga dem på den närbelägna de-
ponin skulle kosta orimligt mycket och
ingen önskade dessa massor där heller.
Men lägga upp dem på markytan med åt-
följande troliga försurning var inte heller
ett tilltalande alternativ. Detta är ett ut-
märkt exempel på den frågeställning som
många hamnar i vid arbeten i sulfidjord.

I detta objekt löstes saken genom att
sulfidjorden lades upp som en terrängmo-

dellering i form av en långsträckt ”limpa”
längs vägen. I samverkan mellan miljö-
kontoret på Luleå kommun och Vägver-
ket har LTU, avdelningen för geoteknolo-
gi, fått uppdraget att följa vad som händer
i och runt ”limpan” både ur miljö- och
mekanisk synpunkt. Syftet är att lära oss
mera av vad som händer i och runt ett så-
dant upplag av sulfidjord

Objektet vid Södra Sunderbyn är inget
ovanligt. Det kan väl snarast sägas belysa
en mycket vanlig frågeställning och den
uppkommer mycket ofta i de områden där
vi har sulfidjord. 

Mycket arbete har redan utförts rörande
kemin i sulfidjord, se bland annat Macsik
(1994, 1996, 1999 och 2000) och Jacobs-
son et al (1995). Sulfidjord är tyvärr inget
enhetligt begrepp. Ofta förknippar vi jor-
den med en intensivt svart, svaveldoftan-
de jord, som då den utsätts för luftens
syre oxiderar och blir grå, eller brungrå,
med ibland synliga rostutfällningar. Är då
all jord som är svart på detta sätt en poten-
tiell miljöfara? Saken är dock inte så enkel
att vi kan säga att det förhåller sig på det-
ta sätt. Vidare finns det sulfidjord som
släpper från sig en stor kort ”surstöt” täm-
ligen snart efter kontakt med luftens syre
och sådana som inte släpper från sig sär-
skilt stor ”surstöt” men försurningen hål-
ler på länge, se figur 4. 

Vi vet också att en del sulfidjord nästan
inte alls påverkar miljön i form av försur-
ning medan andra former av sulfidjord
har en mycket stor påverkan. Idag har vi
inga väletablerade verktyg för att klassifi-
cera sulfidjord utifrån dessa aspekter och
därför behandlas all uppgrävd sulfidjord
som en potentiell miljöfara. Detta leder

många gånger till höga och ibland full-
ständigt onödiga kostnader. I andra fall är
det väl motiverat.

För den som har kunskap om hur sul-
fidjord kan klassificeras utifrån dess mil-
jöpåverkan finns naturligtvis stora pengar
att tjäna genom att kunna hitta rätt depo-
neringsmetod utan onödiga kostnader.
Detta förutsätter naturligtvis ett samspel
och en acceptans från berörda miljömyn-
digheter. 

Det är naturligtvis en oerhörd skillnad
på om man måste lägga sulfidjord på de-
poni för tusen kronor per ton eller om
man kan lägga upp dem relativt enkelt
bredvid objektet som byggs. 

Vägledningsprojekt
För att samla och sprida den kunskap som
redan idag finns om hur sulfidjord kan
och bör hanteras har Vägverket och Ban-
verket satt igång ett projekt vid LTU som
syftar till att ta fram en praktiskt inriktad
handledning för denna typ av arbete. Ar-
betet med handledningen ska bedrivas i
nära samverkan med miljömyndigheterna
så att deras krav på en trygg och säker
hantering kan uppfyllas av alla aktörer.
Detta är särskilt viktigt för att i möjligaste
mån hjälpa miljömyndigheter att fatta be-
slut på ett bra sätt.

Som ett led i arbetet anordnades ett se-
minarium på LTU under november 2005.
Här belystes hantering av sulfidjord av fle-
ra olika aktörer. Bland dessa fanns, Väg-
verket, Botniabanan, handläggare hos mil-
jömyndigheter, konsulter, forskare, entre-
prenörer med flera. En sammanställning
av det som sades finns att få från LTU i
form av en teknisk rapport, Åkerlund
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Figur 4: Försurningsegenskaper. Försurningspotential och
försurningshastighet. Figur5: Lakförsök på två till synes likartade sulfidjordar.



(2005). Rapporten kan enkelt och
gratis hämtas genom att ladda ner
den från LTU:s bibliotek. 

Under dagen belystes från fle-
ra håll det önskvärda och nöd-
vändiga med att få till stånd ett
praktiskt användbart klassifice-
ringssystem för sulfidjord så att
inte en massa jord hanteras på ett
onödigt kostsamt sätt. Målet är
att man via relativt enkla bedöm-
ningskriterier i varje enskilt fall
enkelt ska kunna bedöma hur
jorden ska hanteras. Detta förut-
sätter naturligtvis att vi förstår
vad som är avgörande för försur-
ningen och hastigheten på denna. 

Exempel
Botniabanan byggs idag på områ-
den med sulfidjord. Målet är att undvika
urgrävning så mycket som möjligt. Men
ibland krävs detta och företrädare för Bot-
niabanan redogjorde för hur de i några fall
har löst problemet med uppläggning av
sulfidjord. Försök med att blanda kalk i
sulfidjorden, för att därigenom minska
försurningsbenägenheten på omgivning-
en, har genomförts. Användbarheten av
metoden vållade en hel del diskussion där
dess generella lämplighet starkt ifrågasat-
tes. 

För att klarlägga en sulfidjords miljö-
påverkan använder vi oss idag av lakning.
I korthet går detta ut på att jorden blandas
med vatten som sedan analyseras med av-
seende på pH, konduktivitet med mera.
Men inte ens kring denna fråga råder full
enighet rörande hur lakningen ska ge-
nomföras. Det har i huvudsak utvecklats

två metoder med sina respektive för- och
nackdelar. Båda metoderna har ett anae-
robt laksteg (lakning utan syretillträde)
där den ursprungliga jorden blandas med
vatten som sedan analyseras. De upprepa-
de lakstegen på torkad jord, aerob lak-
ning (lakning med syretillträde) utförs
dock på olika sätt: 
● MRM-metoden. Lakningen sker genom
att vatten får rinna genom ett torkat, finför-
delat prov, varefter vattnet analyseras.
● LTU-metoden. Vatten hälls över ett
torkat, finfördelat prov och blandningen
rörs om. Därefter får blandningen stå i
fyra timmar och sedimentera, varefter
vattnet analyseras.

Ingen av metoderna ger en bra och en-
tydig bild av försurningspotentialen hos
sulfidjord utan de kompletterar snarare
varandra. I handledningen kommer vi att

sträva efter att ge tydliga råd när
respektive metod är lämplig att
använda och deras respektive
fördelar. 

Genom att analysera halten av
järn och svavel i en sulfidjord har
tidigare försök gjorts för att hitta
korrelation mellan pH som upp-
nås efter lakning och halten av
järn och svavel i ursprungspro-
vet. Ett utkast till klassificerings-
system som bygger på enkla
samband av denna typ har ibland
använts. 

Tyvärr fungerar dessa system
inte bra. Figur 5 visar exempel
på sammanställning av data från
två prover av sulfidlera från Ka-
lix. Proven påminner mycket om
varandra. Färgen är svart, korn-

storleksfördelningen tämligen lika, lik-
som halterna av järn och svavel. Trots
detta ger proven upphov till mycket olika
pH när de lakas, vilket visas i figur 6. Ef-
ter så många som sju laksteg har pH för
prov A uppmätts till cirka 5, medan prov
B uppvisar ett så lågt värde som drygt 3. 

Halterna av svavel och järn i provet ger
alltså ingen bra bild av vilket pH som
uppkommer efter oxidationen. Detta
framgår även i figur 7, där uppnått pH ef-
ter upprepade laksteg visas som funktion
av svavelhalten och i figur 8 där motsva-
rande pH redovisas som funktion av kvo-
ten mellan järn och svavel. Det är alltså
inte bara halterna av svavel och järn som
är avgörande för sulfidjordens försur-
ningsegenskaper utan även andra faktorer
spelar in. Kunskapsläget kan grovt sam-
manfattas:
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Figur 6: Uppnått pH för de båda sulfidjordarna från Kalix. Figur 7: Exempel på samband mellan pH och svavelhalt.

Figur 8: Exempel på samband mellan pH och förhållandet
mellan järn och svavel.



● Halterna av järn, svavel och kvoten
dem emellan kan ge en första indikation
på försurningspotentialen, men ger inte
tillräcklig information.
● Någon typ av lakförsök behövs sanno-
likt för att kvantifiera försurningsegen-
skaperna.
● Tolkningen av lakförsöken för att få en
indikation på försurningen i fält är inte
klarlagd.
● Hur vi ska bedöma miljöeffekterna in
situ behöver klarläggas?

Vi är således i behov av ett bättre klas-
sificeringssystem som på ett realistiskt
och robust sätt kan ge en indikation på en
sulfidjords försurningspotential. Vi är
övertygade om att ett sådant relativt en-
kelt går att arbeta fram om frågan får be-
handlas systematiskt.

Naturliga variationer av pH
Det är viktigt att tänka på att det inte bara
är i samband med uppgrävning som sul-
fidjord kan komma att utsättas för oxida-
tion med lågt pH som resultat. Landhöj-
ning ger upphov till att grundvattenytan
successivt sjunker. I områden med sulfid-
jord medför detta att sulfidjord som tidiga-
re inte varit utsatt för syre kommer över
grundvattenytan och oxideras. Denna na-
turliga process pågår kontinuerligt och
kan ge upphov till mycket låga pH. Detta
gäller särskilt efter långa torrperioder
med låg grundvattennivå, som följs av ne-
derbördsperioder då lakprodukterna spo-
las ur jorden. Denna naturliga process kan
ibland vara en viktigare orsak till låga pH
än den påverkan som kan uppmätas från
ett upplag av sulfidjord. I ett sådant per-
spektiv utgör kanske inte en deponerad
sulfidjord ett särskilt stort miljöproblem?
Men det krävs då att vi kan klarlägga in-
verkan av de båda processerna, vilket vi
inte kan idag. 

Uppföljning i Södra Sunderbyn
Den sulfidjord som lagts upp invid väg 97
i Södra Sunderbyn används i ett projekt
som syftar till att klarlägga effekten av
olika täckmetoder för att förhindra sy-
reinträngning och oxidation.

Här studeras inverkan av olika tjockle-
kar på täckskiktet. För att täckskiktet ska
ha avsedd funktion som barriär för syre
måste det naturligtvis utgöra ett stort mot-
stånd mot syreinträngning. Det innebär
att det bör bestå av material som är homo-
gent och välpackat. Detta låter sig enkelt
sägas, men är inte lika enkelt att utföra
praktiskt.

I Sunderbyn gjordes en stor del av
schaktningsarbetena vintertid, eftersom
den lösa jorden då hade avsevärt mycket
högre bärighet på grund av att den var tjä-
lad. Detta var en stor fördel ur utförande-
synpunkt. Schaktmassorna kom därvid att
bestå av tämligen stora klumpar av frusen
sulfidjord som inte kunde packas. När
täckningen av upplaget gjordes hade inte
sulfidjorden helt tinat eftersom frusen sul-

fidjord med hög vattenkvot tar lång tid att
tina. Allt eftersom massorna tinar uppstår
stora sättningar i täckskiktet och detta kan
då knappast uppfylla sin funktion som bar-
riär för syreinträngning eftersom dess ho-
mogenitet skadas. Att efterjustera täck-
ningen med maskiner är dessutom svårt på
grund av jordens låga hållfasthet, se figur 9. 

Lärdomen blir att det som är praktiskt
och effektivt vid schaktningen kanske gör
täckningen svår. Även på denna punkt
krävs en vägledning om hur täckning bäst
ska genomföras.

Slutord
Arbetet med vägledningen ska vara av-
slutat 2006 och kommer då att tjäna som
en vägledning rörande bästa teknik idag
för hantering av sulfidjord. Den kommer
naturligtvis även att tydliggöra var de sto-
ra kunskapsluckorna finns. 

Redan idag står det klart att det enskilt
största forskningsbehovet är kopplat till
att finna ett bra och pålitligt klassifice-
ringssystem för sulfidjord så att vi inte i
onödan hanterar sulfidjord som inte har
någon miljöpåverkan på samma sätt som
den jord som kan bedömas ha stor inver-
kan på omkringliggande miljö. Här finns
mycket stora pengar att vinna för såväl
byggherrar, konsulter och entreprenörer.
Det är snarast märkligt att ingen vill dra
nytta av denna möjlighet. ■
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Figur 9: Exempel på svårigheter att justera täckningen av upplaget 
i samband med upptining.


