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SAMMANFATTNING  
Föreliggande rapport ”Ämnestransport i mark, Omgivning” utgör en del i ett projekt 
med namnet ”Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och 
järnvägsbyggnadsmaterial” förkortat MGB. Projektet MGB syftar till att ta fram en 
enhetlig bedömningsmodell. Modellen ska möjliggöra en samlad bedömning av 
Användningsaspekter (själva ban- och vägkonstruktionen) och Omgivningsaspekter i 
samband med materialval. Målsättningen är att modellen ska vara repeterbar och enkel 
att tillämpa vid materialval och vara oberoende av materialets ursprung.  
 
I projekt MGB har en rad olika aspekter som aktualiseras vid ett materialval för en ban- 
eller vägkonstruktion grupperats i två huvudgrupper, Omgivnings- respektive 
Användningsaspekter. Exempel på aspekter är hydrogeologi, geoteknik, miljöteknik.  
Inom varje aspekt finns det parametrar som bland annat beskriver förutsättningar för 
ämnestransport som till exempel hydraulisk konduktivitet, kornstorleksfördelning och 
pH. Syftet med denna rapport är att ge en förståelse för hur omgivningens (markens) 
tekniska och kemiska egenskaper påverkar ämnestransport från en ban- och 
vägkonstruktion, se Figur 1.  

 
Figur 1:  Omgivning i relation till Användningen (ban- och vägkonstruktionen) 

Utgångspunkten för denna rapport är vidare att med rimlig noggrannhet kunna beskriva 
ämnestransport i mark. Detta låter sig t ex göras genom att beskriva de styrande 
parametrarna för ämnestransport och med dessa som underlag bedöma förutsättningarna 
för spridning från ett objekt. Med bedömningen av ämnestransport som grund kan man 
sedan göra en bedömning av effekter och konsekvens på människors hälsa och miljön. 
Rapporten har utförts som ett projektarbete (doktorandkurs) under ledning av Tekn. Dr. 
Josef Mácsik.  
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Inledningsvis har relevansen hos olika aspekter bedömts, se Tabell 1, med avseende på 
rapportens syfte.  

Tabell 1: Relevans hos olika Omgivnings- Användningsaspekter  
Omgivningsaspekt Relevans  Användningsaspekt Relevans 
Markanvändning Låg Tillämpning Låg 
Geologi Hög Materialteknik Låg 

Berggrundsgeologi Måttlig Geoteknik Låg 
Jordartsgeologi Hög Jordmekanik Låg 

Geoteknik Hög Bergmekanik Låg 
Hydrogeologi  Hög  Jordmateriallära Låg 

Ingenjörsgeologi Låg  Miljöteknik Hög 
Hydrologi Måttlig  Beständighet Låg 

Markkemi Hög 
Yt- och grundvattenkemi Låg 
Biologi Låg 
Ekologi Låg 
Toxikologi Låg 

För varje Omgivnings- respektive Användningsaspekt beskrivs sedan olika parametrar. 
Spridning av ämnen från en väg- och bankropp till omgivningen kan ske på flera olika 
sätt. Det kanske vanligaste spridningssättet för olika ämnen och substanser är med löst 
fas (vatten), men det finns också andra transportsätt som avgång i gasfas (lättflyktiga 
ämnen) eller i fast fas med vatten eller luft (partiklar). Parametrar som nedbrytning, 
fastläggning, utspädning med fler medverkar också till att styra omfattningen av ett 
ämnes spridning i anslutning till en väg- eller bankonstruktion. I Tabell 2 sammanställs 
de styrande parametrar som identifierats för respektive aspekt. 

Tabell 2:  Sammanställning av parametrar 

Aspekt Exempel på parametrar 

Berggrunds-
geologi 

Bergart och mineral, Bildningssätt 

Jordartsgeologi Bildningssätt, Kornstorleksfördelning, Jordmineral, Jordmån, 
Jordmateriallära 

Geoteknik Densitet, Vattenmättnadsgrad, Porositet, Lagringstäthet,  
Organisk halt, Kornstorlek och graderingstal, Permeabilitet 

Hydrogeologi Vattens förekomst, Akvifer, In- och utströmningsområden. 
Grundvatten, Hydraulisk konduktivitet 

Hydrologi Avrinningsområde, Vattendelare-ytvattenflöden, Nederbörd 
Markkemi Fast fas: Mineralpartiklar, Lermineral, Organiskt material, 

Porgas, Porvatten: Fysikaliska och kemiska egenskaper, 
Markkemiska mekanismer: Sorption Syra-bas Redox Biokemi 
Komplexbildning 
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Styrande parametrar 
Med bakgrund av den kunskap som inhämtats om valda aspekter och tillhörande 
parametrar har olika ban- eller vägsträckningar studerats översiktligt. I exemplen, som 
avsett en sträckning genom skogsmark på undergrund av morän respektive en 
sträckning genom lövskog på undergrund av lera och berg, sammanställdes olika 
aspekter med deras tillhörande parametrar i tabellform för att beskriva förutsättningarna 
för bedömning av ämnestransport. Det framgår av arbetet att det finns några 
huvudfrågeställningar med avseende på transport av ämnen i den mättade zonen som 
måste vara uppfyllda för att ämnen överhuvudtaget ska transporteras i någon nämnvärd 
omfattning, till dessa hör att: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Det finns en källa. 

Det finns vatten som kan lösa och transportera ämnet. 

Marken kan transportera vatten i nämnvärd omfattning. 

Dessa frågeställningar är primärt relaterade till aspekterna hydrologi och hydrogeologi 
samt jordartsgeologi. Finns det förutsättningar för transport är det sedan andra aspekter 
som styr om ämnet uppbromsas (retarderas) på något sätt. Detta kan till exempel ske 
genom fastläggning, nedbrytning eller omvandling. Den kanske viktigaste är sorption 
eller fastläggning som dels styrs av jordens kornstorleksfördelning och dels av 
markkemiska förutsättningar.  

 

Många av de parametrar som erfordras för en bedömning av förutsättningar för 
ämnestransport finns alltså redan idag att tillgå i den byggprocess som tillämpas av 
Banverket och Vägverket. T ex ingår i tidiga skeden att inhämta kunskap om ett 
områdes geotekniska förutsättningar. Ur detta kan man till bedömningen inhämta 
kunskap om olika parametrar som grundvattennivå, jordlagerföljd m fl. Å andra sidan 
finns det andra parametrar som inte inhämtas idag, i vart fall inte regelmässigt, till dessa 
hör t ex olika markkemiska parametrar som beskriver den intilliggande omgivningen. 
Nyckeln för projektet MGB torde vara att hitta formen för att inhämta och sammanställa 
informationen för att göra modellen tillämpbar. 
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1. INLEDNING 

Föreliggande rapport ”Ämnestransport i mark, Omgivning” utgör en del i ett projekt 
med namnet ”Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och 
järnvägsbyggnadsmaterial” förkortat MGB. Projektet MGB syftar till att ta fram en 
enhetlig modell för att göra miljögeoteknisk bedömning av material för ban- och 
vägkonstruktioner. 

1.1. Bakgrund 
I den första rapporten inom ramen för projekt MGB, se Svedberg et al (2002a), har en 
rad olika aspekter som aktualiseras vid ett materialval för en ban- eller vägkonstruktion 
grupperats i två huvudgrupper, Omgivnings- respektive Användningsaspekter.  
Exempel på aspekter som identifierats är till exempel hydrogeologi, geoteknik, 
miljöteknik m fl. Med den inhämtade kunskapen inom respektive aspekt bör sedan en 
s.k. samlad bedömning kunna göras, se Figur 2. Ett exempel är en sammanvägning av 
Omgivningsaspekten hydrogeologi (som bl a beskriver hur vatten kan transporteras i 
jord och berg) med Användningsaspekten miljöteknik (vilken bl a beskriver vilka 
ämnen som kan förväntas frigöras från ett material). Sammanvägt kan en bedömning 
göras om vilket eller vilka ämnen som frigörs från ett material och hur det transporteras 
i jord och berg. Notera att flera av aspekterna ”överlappar” varandra och kan nyttjas för 
att beskriva såväl Omgivning som Användning. Till exempel kan geotekniska 
egenskaper användas för att beskriva kornstorleksfördelning i Omgivningen såväl i 
Användningen. 
 

 
Figur 2: Aspekter att beakta vid en miljögeoteknisk bedömning, Källa: Svedberg et al 
(2002a). 
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Varje Omgivnings- respektive Användningsaspekt beskrivs sedan av olika parametrar. 
Till exempel beskrivs aspekten hydrogeologi av hydraulisk konduktivitet, hydraulisk 
gradient mm och aspekten miljöteknik av ett materials kemiska och fysikaliska 
egenskaper. Spridning av ämnen från en väg- och bankonstruktion till omgivningen kan 
ske på flera olika sätt. Det kanske vanligaste spridningssättet för olika ämnen och 
substanser är med löst fas (vatten), men det finns också andra transportsätt som avgång i 
gasfas (lättflyktiga ämnen) eller i fast fas med vatten eller luft (partiklar). Parametrar 
som nedbrytning, fastläggning, utspädning m fl medverkar också till att styra 
omfattningen av ett ämnes spridning i anslutning till en ban- eller vägkonstruktion, se 
Figur 3.  

 
Figur 3: Ämnestransport i anslutning till ett ban- eller vägobjekt 

1.2. Syfte 

Syftet med denna rapport är att ge en förståelse för hur omgivningens (markens) 
tekniska och kemiska egenskaper påverkar transport av ämnen, primärt med vatten.  

1.3. Målsättning 
Målsättningen med rapporten kan sammanfattas i ett antal punkter, nämligen: 
 
• Identifiera de parametrar som påverkar ämnestransport i mark i stort. Omfattande 

såväl omgivning som en översikt av vissa ämnens viktiga tekniska egenskaper. 
• Beskriva och göra en översiktlig bedömning av skillnader mellan olika 

omgivningar.  
• Åskådliggöra för hur parametrar (t ex varierande hydraulisk konduktivitet) kan 

påverka spridningsförutsättningar. 
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1.4. Metod 
Arbetet utförs som en fristående kurs i under ledning av Tekn. Dr. Josef Mácsik. Kursen 
sammanställs och avrapporteras i denna rapport. Som en del av arbetet ingår studier av 
litteratur där bl a följande litteratur utgör underlag: 
• Appelo et al (1999): Geochemistry, groundwater and pollution 

Kapitel 4 och 7. 
• Knutsson et al (1995): Grundvatten, teori och tillämpning 
• Mácsik et al (1998): Miljögeoteknik 

Samtliga kapitel 
• Silberberg et al (2000): Chemistry, The molecular nature of matter and change 

Valda delar 
• Sposito (1989): The chemistry of soils 

Kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7 och 8 samt 10. 
• Stumm (1992): Chemistry of the Solid - Water interface. 

Kapitel 9. 
 
Följande etapper har ingått i arbetet:  
⇒ 

⇒ 

Urval av aspekter 
Som ett första steg i arbetet identifieras de olika aspekter som bedöms som relevanta  
för ämnestransport i omgivningen. 
 
Aspekter och tillhörande parametrar 
För respektive aspekt beskrivs och diskuteras sedan olika parametrar. I Tabell 3 
redovisas ett exempel på parametrar för några av de omgivningsaspekter som 
beskrivs i rapporten.  

Tabell 3: Exempel på parametrar för Omgivningsaspekter. 
Omgivningsaspekt Exempel på parametrar 
Geologi  

Jordartsgeologi Bildningssätt, Kornfördelning, Ytstruktur, Mineral, Sammansättning
Geoteknik Tjälfarlighet, Organisk halt  

Hydrogeologi Permeabilitet, Hydraulisk gradient 
Markkemi Redox, pH 

 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

Förutsättningar för ämnestransport 

Med bakgrund av den vunna kunskap sammanfattas sedan förutsättningar för 
ämnestransport. Med exempel åskådliggörs hur kunskap om olika aspekter och 
tillhörande parametrar kan beskriva spridningsförutsättningar.  

Slutsatser och Diskussion 

Avslutningsvis dras slutsatser och en diskussion förs.  

Avrapportering 

Avrapportering sker i form av denna rapport.  

 



4 

1.5. Avgränsning 

Arbetet inriktas mot att beskriva styrande parametrar vid transport av ämnen med vatten 
i omgivningen. Därav följer att ämnestransporten i själva väg- eller bankroppen blir 
underordnad, i detta arbete ingår inte heller att:  

⇒ 

⇒ 

⇒ 

beskriva förutsättningar för emissioner från material eller tillhörande konstruktion 
(dess användning). 
evaluera eller utvärdera olika modeller för att simulera eller prognostisera transport 
av ämne som frigörs.  
behandla konsekvenser för människors hälsa eller miljön till följd av 
ämnestransport. 
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2. INTRODUKTION 

Mark är ett poröst medium som bildas vid jordytan genom bl a geologiska, biologiska 
och hydrogeologiska processer. Mark är ett öppet system med fast, vätske, och gasfas. 
Den fasta fasen utgörs av markens torrsubstans i form av jord eller möjligen berg. Den 
flytande fasen utgörs normalt av porvatten och den gasformiga porgasen. Den fasta 
fasen utgör också jordens bärande skelett ur ett tekniskt perspektiv. Ett grund- eller 
porvattens kemiska sammansättning beror på det tillförda regnets sammansättning och 
de reaktioner som sker på, i och vid de partiklar som marken består av. När man 
anlägger ban- eller vägkonstruktioner i mark kommer de att passera genom stora 
områden med en varierande omgivning bland annat med avseende på geologiska 
förutsättningar. I vissa fall kommer anläggningen att placeras på lera, andra gånger på 
morän eller berg och i de flesta fall på en kombination av olika material. De olika jordar 
som sträckningen passerar har olika egenskaper såväl med avseende på geotekniska 
som miljötekniska aspekter. Materialvalet i konstruktionen kan förväntas ge upphov till 
någon form av effekt. Ett exempel på geoteknisk effekt är sättningar i underliggande 
jordlager. På likartat sätt kan ämnen som härstammar från en konstruktion 
(Användningaspekter) ge upphov till en miljöteknisk effekt på angränsande 
markområden (Omgivningaspekter) i form av t ex förhöjda halter av vissa ämnen.  

Transport av ämnen från en ban- eller vägkonstruktion till omgivningen kan ske på flera 
sätt. Det kanske vanligaste transportsättet är med löst fas (vatten), andra transportsätt är 
avgång i gasfas (lättflyktiga ämnen) eller i fast fas med vatten eller luft (partiklar, 
damning). Strålning är ett annat sätt som ämnen kan frigöras och ge upphov till 
påverkan. De ämnen som normalt förväntas kunna spridas från en ban- eller vägkropp 
är olika oorganiska ämnen som metaller m fl och i vissa fall också organiska ämnens 
som t ex fenoler, PAH m fl. Funktionella grupper, specifik yta, jonutbyteskapacitet, 
redoxpotential och pH är några viktiga parametrar som styr spridning av ämnen i mark. 
Kemiska reaktioner sker dels i porvattnet men också på jordpartiklarnas ytor. Den 
specifika ytan, beskrivs som ytarea per gram torrt material, är också i många fall 
relaterad till en jords kapacitet att adsorbera material och retardera (bromsa upp) ett 
ämne. De olika jordarterna i mark har kraftigt varierande specifik yta. Typisk specifika 
yta för silt är till exempel ca 0.01 – 1 m2/g, för en lera 5- 840 m2/g och för en humusjord  
> 600 m2/g. Därav följer att kunskap om jordartsgeologi också ger underlag om jords 
förutsättningar för ämnestransport, i detta fall med avseende på sorption. Ett annat 
exempel är en jords permeabilitet (hydrogeologi) som är relaterad till vattens 
transporthastighet genom mark och därmed också relaterar till hur fort ett ämne löst i 
vatten kan transporteras. Under vattnets transport kan en rad uppbromsande aktiviteter 
initieras om förutsättningarna är det rätta. Organisk jord, järnoxider och hydroxider är 
exempel på sorbenter som gör att ett ämnes spridning uppbromsas eller retarderas. En 
jords jonutbyteskapacitet är beroende av dess innehåll och halt av ler och organiskt 
material. Därav följer att kunskap om jords sammansättning också ger underlag för att 
bedöma ett ämnes, t ex metalljoner, retardation då det transporteras med vatten genom 
en markprofil.  
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2.1. Urval av aspekter 
Frågeställningen kring ämnestransport i mark är givetvis mångfacetterad då det är 
många olika aspekter som skall behandlas. Därför knyter vi återigen an till syftet med 
denna rapport som är att ge en förståelse för hur markens tekniska och kemiska 
egenskaper påverkar ämnestransport i en ban- och vägkropps omgivning. 
 
Tidigare i projektet, Svedberg et al (2002a), har olika aspekter identifierats. I Figur 2 
sammanfattas de olika aspekterna som kan vara aktuella vid en miljögeoteknisk 
bedömning. Notera att visa aspekter finns med på båda sidor. Geotekniska egenskaper t 
ex kan användas för att beskriva såväl Användningsaspekter som Omgivningsaspekter.  

I nästföljande kapitel Omgivnings- respektive Användningsaspekter ges en kort 
beskrivning av aspekter med en motivering till varför de betraktas som relevanta att 
behandla vidare i denna rapport med hänvisning till rapportens syfte. Därefter görs en  
sammanställning av relevanta aspekterna i tabell och i en justerad Figur 2. 

2.1.1. Omgivningsaspekter  

⇒ 

⇒ 

Markanvändning  

Beskriver hur marken i anslutning till en väg- eller bankonstruktion används idag och 
avses nyttjas i framtiden. Ett exempel där markanvändningen kan påverka 
ämnestransport är en verksamhet som påverkar grundvattenytans nivå och gradient, t ex 
pumpning och avledning av vatten. Markanvändningen idag och framgent styr också 
potentiella transportvägar för ämnen.  

Detta ger förvisso en påverkan på ämnestransport men inte på de parametrar som styr 
ämnestransport i sig. Aspekten ges därför låg relevans i denna rapport men kan som 
helhet vara utslagsgivande vid en miljögeoteknisk bedömning.  

Geologi 

Geologi ger oss kunskap om jordens utveckling, om berggrundens, jordarternas och 
grundvattnets bildning, sammansättning och förändringar. Innefattande aspekter som 
kvartärgeologi, ingenjörsgeologi, geoteknik, hydrogeologi m fl. Exempel på parametrar 
är jordart, bildningssätt, permeabilitet, gradient mm som alla styr ämnestransport. 

Geologi är en styrande aspekt med avseende på ämnestransport varför den ges hög 
relevans. Geologi är i sin tur indelad i en rad subaspekter som berggrundsgeologi mm 
med olika inriktning inom geologin. 
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⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Berggrundsgeologi 

Berggrundsgeologi är läran om jordskorpans uppbyggnad, utvecklingshistoria och de 
processer som bildar och omvandlar bergarter. Viktiga ämnesområden inom 
berggrundsgeologin är mineralogi, petrologi, vulkanologi, sedimentologi, geokemi, 
strukturgeologi, malmgeologi, paleontologi och stratigrafi. Exempel på parametrar kan 
vara bergart, vittringsbenägenhet mm. 

Berggrundsgeologi är en styrande aspekt med avseende på beskrivning av 
förutsättningar för ämnestransport i berg. Bergs fastläggning, nedbrytning mm av olika 
ämnen normalt är begränsad, speciellt ställt i relation till jords sorptionskapacitet. 
Aspekten ges därför måttlig relevans. 

Kvartärgeologi 

Kvartärgeologi är läran om jordens historia under de senaste ca 2 miljoner åren.  
Och omfattar de lösa jordlagren, nedisningarnas förlopp, antropogen påverkan i olika 
tidsperspektiv samt i tillämpad form nyttjande av naturresurser. Exempel på parametrar 
är bildningssätt för olika jordarter som moräner m fl.  

Aspekten ges låg relevans då de styrande parametrarna i huvudsak behandlas inom 
jordartsgeologi. 

Jordartsgeologi 

Jordartsgeologi behandlar jordarternas fysikaliska, kemiska egenskaper samt 
jordmekaniska egenskaper. Området ansluter till aspekterna Kvartärgeologi och 
Geoteknik. Exempel på parametrar är mineralsammansättning, permeabilitet, 
bildningssätt, mm.  

Jordartsgeologi beskriver många av de styrande parametrarna inom ämnestransport 
varför aspekten ges hög relevans. 

Geoteknik  

Geoteknik är läran om bergs och jords tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid 
främst byggnads- och anläggningsverksamhet. Läran delas här in i jordmateriallära, 
jord- och bergmekanik. Exempel på geotekniska egenskaper är skjuvhållfasthet, 
friktionsvinkel, densitet, portal och organiskt innehåll.  

 



8 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Jordmateriallära 

Jordmateriallära är en del av geotekniken. Den behandlar en jords uppbyggnad, dess 
indelning, permeabilitet och hållfasthetsegenskaper map geotekniska egenskaper. Flera 
av de parametrar som beskrivs styr ämnestransport, t ex utgör permeabilitet och 
organiskt innehåll viktig kunskap som underlag för att  bestämma 
spridningsförutsättningar.  

Aspekten ges hög relevans. 

Jordmekanik 

Beskriver läran om jords mekaniska egenskaper, särskilt dess deformation, hållfasthet 
och stabilitet. Dessa egenskaper har indirekt påverkan på ämnestransport. Som regel 
kan dock inte en jords mekaniska egenskap nyttjas för att bedöma förutsättningar för 
ämnestransport. Jmfr till exempel att samma deformationsegenskap kan åstadkommas 
med olika typer av jordmaterial. Varför t ex vitt skild permeabilitet kan erhållas för lika 
permeabilitet. Jordmaterialtyp behandlas under andra aspekter som geoteknik och 
geologi. 

Aspekten ges låg relevans. 

Bergmekanik 

Bergteknik är läran om bergs mekaniska egenskaper, särskilt dess deformation, 
hållfasthet och stabilitet. Aspekten ges låg relevans med hänvisning till samma 
resonemang som förs för aspekten jordmekanik. 

Hydrogeologi 

Hydrogeologi behandlar grundvattnets förekomst och uppträdande i berg och jord. 
Innefattar styrande parametrar med avseende på ämnestransport, jämför förutsättningar 
för vattenföring som yt- och grundvattennivå, permeabilitet och hydraulisk gradient och 
kemisk sammansättning. 

Aspekten är central för ämnestransport och ges hög relevans. 

Hydrologi 

Hydrologi är läran om vattnet i naturen, dess förekomst och egenskaper. Exempel på 
parametrar är avrinningsområde, nederbörd, kemisk sammansättning hos nederbörden 
mm. Detta innebär att hydrologi bl a ger information om tillgång på vatten som kan 
transportera ämnen.  

Kemisk sammansättning hos vatten behandlas utförligare inom ramen för aspekten 
markkemi respektive yt- och grundvattenkemi. Aspekten ges måttlig relevans då den 
inte primärt styr ämnestransport. 
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⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Markkemi  

Innefattar delar som mark- och yt- och grundvattenkemi. Aspekten ges låg relevans med 
hänvisning till subaspekterna markkemi och yt- och grundvattenkemi som också 
innefattar kemi. 

Markkemi behandlar markens oorganiska och organiska beståndsdelar, deras kemiska 
sammansättning och struktur samt betydelsen av dessa egenskaper för flödena av 
grundämnen mellan mark och ytvatten eller grundvatten. Förutom markkemi utgör 
geologi och lermineralogi liksom markbiologi viktiga delaspekter.  

Markkemi är en styrande aspekt map ämnestransport och ges hög relevans. 

Yt- och grundvattenkemi 

Aspekten yt- och grundvatten omfattar mark- och naturvattenkemi både under ostörda 
och antropogent påverkade omständigheter. Aspekten behandlar t ex interaktioner 
mellan fasta faser och vattnet som beskriver parametrar av betydelse för vattnets 
beskaffenhet och användbarhet. Exempel på parametrar är redox, pH  mm. 

De frågeställningar som behandlas inom aspekten yt- och grundvattenkemi behandlas 
också inom markkemi. I denna aspekt sker en fördjupning inom de processer som sker i 
vatten. Med hänvisning till rapportens syfte ges därför aspekten låg relevans. 

Ingenjörsgeologi 

Beskriver ett utdrag av geologiska kunskaper som kan nyttjas inom ingenjörsvärlden på 
ett flertal områden. I den inventering som har utförts i denna rapport har fokus inom 
ingenjörsgeologin legat på tekniska aspekter. Aspekten ges låg relevans samtidigt som 
vi kan konstatera att föreliggande arbete förvisso kan sammanfattas som en form av 
ingenjörsgeologi med inriktningen miljö. 

Biologi 

Biologi omfattar alla livsformer inom plant och djurriket och innefattar de system och 
processer som organismer skapar. Innehållet av organiskt kol i jord är ofta synonymt 
med innehåll av mikrobiologiska organismer som påverkar jords markkemiska 
egenskaper, spec map absorption. Biologisk aktivitet i jord kan bland annat styra pH 
och redoxförhållanden i mark och grundvatten. 

I denna rapport konstateras att så är fallet och ingen fördjupning sker i biologiska eller 
mikrobiologiska parametrar. Aspekten ges låg relevans. 

Ekologi 

Ekologi är läran om samspelet mellan de levande varelserna och deras omgivning. Ett 
ekosystem kan vara hur stort som helst eller hur litet som helst. De två vanligast 
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förekommande jordtyperna i Sverige podsol och förna har sitt ursprung i två ekologiska 
system, barr- resp. lövskog. Dessa system har egna markkemiska egenskaper. Därav 
skulle man kunna säga att kunskap om ekologi också kan ge en uppfattning om 
markkemiska parametrar.  

Aspekten ges dock låg relevans då den inte i sig själv är en styrande parameter map 
ämnestransport. 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Toxikologi 

Toxikologi behandlar kemiska ämnens skadliga effekter på hälsa och miljö. Toxikologi 
är ett tvärvetenskapligt ämne som är grunden för att kunna bestämma risker med 
kemiska ämnen. Förenklat kan man säga att toxikologi beaktar konsekvensen av 
ämnestransport.  

Syftet med denna rapport är att identifiera de tekniska och kemiska parametrar som styr 
ämnestransport och inte dess konsekvens. Aspekten ges låg relevans. 

2.1.2. Användningsaspekter 

Tillämpning 

Tillämpning, eller applikation, beskriver hur ett material nyttjas i en ban- eller 
vägkonstruktion. Exempel på tillämpningar för olika material i ban- och 
vägkonstruktioner är som bärlager, underballast, lättfyllning mm. 

Med utgångspunkt i denna rapports syfte och avgränsning ges aspekten låg relevans. 
Därför att rapporten behandlar ämnestransport i omgivningen och inte i ban- eller 
vägkroppen. 

Materialteknik 

Aspekten beskriver ett materials tekniska egenskaper och exkluderar miljötekniska 
egenskaper för vissa typer av geokonstruktioner. Materialteknik är näraliggande 
geoteknik men avser inte granulära material eller in-situ stabilisering enligt projektets 
definition då dessa behandlas under geoteknik. Exempel på materialtekniska egenskaper 
är styvhet, densitet, isoleringsförmåga mm med avseende på konstruktionsdelar som 
pålar, isolering och vertikaldränering mm. 

Aspekten ges låg relevans med hänvisning till att aspekten primärt avser andra 
material(och produkter) än de som avses behandlas i projektet. 

Geoteknik 

Geoteknik är läran om bergs och jords tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid 
främst byggnads- och anläggningsverksamhet. Exempel på geotekniska egenskaper är 
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densitet, portal och organiskt innehåll. Många geotekniska begrepp och nomenklatur är 
vedertagna begrepp i anläggningsbranschen.  

Interaktion mellan en ban- eller vägkonstruktion och dess omgivning kan bidra till 
ämnestransport. Men i denna rapport är fokus på geotekniska förhållanden i 
omgivningen varför aspekten inklusive subaspekterna jordmateriallära, jord- och 
bergmekanik ges låg relevans. 

⇒ 

⇒ 

Miljöteknik 

Med projektets definition av miljöteknik gäller att den aspekten bla beskriver ett 
materials egenskaper som löslighet, flyktighet, tillgänglighet, giftighet mm såväl med 
avseende på materialet i en användning bärlager, ballast mm) som jord i en omgivning 
(lera, morän m fl). 

I denna rapport är det intressant att diskutera vilka ämnen, typer eller grupper, som kan 
förväntas transporteras som underlag för bedömning av styrande parametrar för 
ämnestransport. Aspekten ges därför hög relevans för föreliggande rapport. 

Beständighet 

Beständighet beskriver ett materials egenskaper efter en lång tids användning i en viss 
omgivning. Exempel på beständighetsfrågor är nedkrossning av bärlager till följd av 
trafiklast, förändring av kornstorleksfördelning till följd av materialtransport, härdning 
eller vittring till följd av kemiska reaktioner mm.  Beständighet behandlar alltså såväl 
geotekniska som miljötekniska egenskaper fast på lång sikt. Med lång sikt avses minst 
en ban- eller vägkonstruktions tekniska livslängd, se beskrivning av olika definitioner i 
Svedberg et al (2002b). 

Rapporten ska ge en förståelse för hur markens tekniska och kemiska egenskaper 
påverkar ämnestransport i en ban- och vägkropps omgivning. Detta åstadkoms bl a 
genom att identifiera de faktorer som påverkar ämnestransport i stort och inte deras 
tidsberoende. Aspekten ges därför låg relevans med hänvisning till rapportens syfte men 
har hög relevans för projektet som helhet.  
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2.2. Relevanta aspekter 

I Tabell 4 redovisas en sammanställning av Omgivnings- respektive 
Användningsaspekters relevans. Notera igen att med bedömningen avser relevans med 
hänvisning till denna rapports syfte.  

Tabell 4: Relevans hos olika aspekter för Omgivning resp Användning  
Omgivningsaspekt Relevans  Användningsaspekt Relevans 
Markanvändning Låg Tillämpning Låg 
Geologi Hög Materialteknik Låg 

Berggrundsgeologi Måttlig Geoteknik Låg 
Jordartsgeologi Hög Jordmekanik Låg 

Geoteknik Hög Bergmekanik Låg 
Hydrogeologi  Hög  Jordmateriallära Låg 

Ingenjörsgeologi Låg  Miljöteknik Hög 
Hydrologi Måttlig  Beständighet Låg 

Markkemi Hög 
Yt- och grundvattenkemi Låg 
Biologi Låg 
Ekologi Låg 
Toxikologi Låg 

 

I den fortsatta rapporten kommer de relevanta aspekterna att beskrivas, se Figur 4. För 
varje aspekt ges en kort introduktion av vad den behandlar och vilka parametrar som är 
kopplade till ämnestransport med avseende på tekniska och kemiska egenskaper. 
Därefter utförs sedan en sammanställning avseende förutsättningar för ämnestransport 
följt av en slutsatser och diskussion. 

 
Figur 4: Aspekter som beaktas i denna rapport (i fet stil). 
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3. GEOLOGI 

Geologi ger oss kunskap om jordens utveckling, om berggrundens, jordarternas och 
grundvattnets bildning, sammansättning och förändringar, SGU (2002). 

I detta kapitel behandlas i korta ordalag olika subaspekter relaterade till geologi som 
jordarts- och berggrundsgeologi, geoteknik och hydrogeologi.  Dessa olika aspekter 
beskriver genom några tillhörande parametrar som kornstorleksfördelning, 
mineralsammansättning,  jordart och permeabilitet faktorer som är styrande med 
avseende på ämnestransport. 

3.1. Berggrundsgeologi 

Berggrundsgeologi är läran om jordskorpans uppbyggnad, utvecklingshistoria och de 
processer som bildar och omvandlar bergarter.  

Viktiga ämnesområden inom berggrundsgeologin är mineralogi, petrologi, vulkanologi, 
sedimentologi, geokemi, strukturgeologi, malmgeologi, paleontologi och stratigrafi. 
Berggrundsgeologisk information används som underlag för forskning, prospektering 
efter malmer, kolväten, industrimineral och nyttosten.  

Berggrund beskrivs utifrån olika utgångspunkter, bl a typ av bergrund, bergart och 
bildningssätt. Berggrunden är på många sätt ”grundstenarna” till våra jordarter. 
Mineralogiskt finns t ex stora likheter. Av inlandsisen och vattnet kemiskt eller 
mekaniskt vittrat material har omvandlats till dagens jordarter, morän, silt mfl. 

Berggrunden ligger på varierande djup under markytan och ibland över. Därav följer att 
väg- och bankonstruktioner kan anläggas i anslutning till berg. Berg är förenklat täta 
(map permeabilitet) enheter förutom de sprick- eller krosszoner som de omsluts av. 
Dessa system av sprick- och krosszoner ger förutsättningar för att ämnestransport kan 
äga rum.   

3.1.1. Berggrund  

Sveriges berggrund består av tre huvudenheter, urberget, rester av ett 
sedimentbergartstäcke och fjällberggrunden. Urberget utgör en del av ett ur 
berggrundssynpunkt stabilt område, en s.k. urbergssköld. Denna utgörs av bergarter 
bildade under prekambrisk tid, dvs. från tiden för jordens bildning för ca 4600 miljoner 
år sedan och fram till kambrium för ca 545 miljoner år sedan. SGU (2002) 

 



14 

3.1.2. Bergarter och mineral 
En bergart är ett sammanhållet kornaggregat som utgör en del av jordskorpan och som 
består av ett eller flera mineral Loberg (1980). Mineralen är kemiska föreningar och 
utgörs i vissa fall av grundämnen, t.ex. grafit och diamant som utgör olika 
modifikationer av kol. I naturen finns mer än 4000 mineral, varav endast ca 15 i olika 
proportioner bygger upp de vanligaste bergarterna.  

Vanliga bergartsbildande mineral är kvarts, kalifältspat, natrium-kalciumfältspat 
(plagioklas), mörk och ljus glimmer (biotit resp. muskovit), amfibol, pyroxen, olivin, 
klorit, epidot, zirkon, apatit och titanit, samt karbonat- och lermineral och några olika 
oxider och sulfider. Bergarten granit består huvudsakligen av mineralen kvarts, 
kalifältspat, natriumrik plagioklas och biotit. Den har hög SiO2-halt och kallas därför 
sur. En basisk bergart, t.ex. gabbro, har lägre SiO2-halt och innehåller oftast ingen 
kvarts eller kalifältspat, utan består huvudsakligen av kalciumrik plagioklas, hornblände 
och pyroxen, samt ibland olivin. Gabbron har därmed andra egenskaper än graniten och 
är t.ex. tyngre än den senare och ger upphov till mera näringsrika vittringsprodukter 
genom högre innehåll av t.ex. kalcium, magnesium och järn.  

De i jordskorpan vanligaste mineralen eller mineralgrupperna är fältspat (58%), 
pyroxen och amfibol (13%), kvarts (11%), glimmer (10%), olivin (3%) samt övriga 
(5%),  Nordlund et al (1994). 

3.1.3. Bildningssätt 

Efter bildningssätt skiljer man på tre huvudtyper av bergarter:  

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Magmatiska bergarter  
Bildade genom stelning av smältor. Om smältan når jordytan bildas vulkaniska 
bergarter, t ex basalt och ryolit. Bergarterna är då finkorniga till mycket finkorniga. 
Om smältan stelnar nere i jordskorpan bildas t.ex. granit, gabbro och diabas. I detta 
fall kan kristalltillväxten ske under längre tid och bergarten blir från fin- till 
grovkornig.  
Sedimentära bergarter 
Bildas genom att sediment, som avlagrats på jordytan eller i vatten, kompakteras 
och cementeras (förhårdnar), t ex kalksten, lerskiffer och sandsten. 
Metamorfa bergarter 
Bildas genom omvandling av magmatiska eller sedimentära bergarter vid de höga 
tryck och temperaturer som dessa utsätts för på stora djup i jordskorpan vid en 
bergskedjebildning. Exempel på metamorfa bergarter är t ex gnejs, amfibolit och 
marmor. 

Olika bergarter kan ofta härledas ur varandra. En granit kan vittra och ge beståndsdelar 
till en sedimentär bergart. Denna kan i sin tur omvandlas till en metamorf bergart, 
vilken i sin tur kan smälta upp och ge upphov till en ny magmatisk bergart.  
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3.1.4. Indelning för väg- och banändamål 

Banverket och Vägverket tillämpar en indelning i tre bergtyper Bergtyp 1, 2 och 3 som 
finns redovisad i AnläggningsAMA (1999). De olika typerna beskriver tekniska 
egenskaper som beständighet och hållfasthet. Bergtypen bestäms genom petrografisk 
undersökning.  

3.1.5. Ämnestransport 

Berg kan förenklat liknas vid jordsystemet, dvs ett öppet poröst medium som bildas vid 
jordytan genom samverkan mellan olika geologiska, biologiska och hydrogeologiska 
processer i jordskorpan. På motsvarande sätt kan också berg beskrivas som ett öppet 
system med fast fas, gas- och vätskefas.  

Bergarters mineralinnehåll och bildningssätt styr bergarternas tekniska egenskaper. 
Rörelser i jordskorpan benämns tektonik där de största rörelserna hänförs till 
plattektonik. Så kallade makro- och mikrosprickor har till största del uppkommit i 
samband med dessa rörelser. Sprickor är sällan helt öppna utan ofta bildas olika 
omvandlingsmineral då vatten strömmar igenom. Ett exempel på detta är omvandling av 
fältspat till lermineral. Sprickor förekommer i flera olika former, som skjuv-, 
dragsprickor eller i bankningsplan mm. Även om enskilda sprickor har dålig kontinuitet 
så är ofta kross- och sprickzoner ihärdiga.  

Sprickors vattenledande förmåga varierar men är likväl dominerande faktor i samband 
med ämnestransport i berg. Tensionssprickor är ett exempel på sprickor som är öppna 
och kraftigt vattenförande. Andelen sprickor i en bergmatris kan beskrivas som en 
volymsrelaterad porositet, jmfr jord. Bergmatrisens, dvs berg inklusive spricksystem, 
porositet i kristallina bergarter i Sverige är normalt 0,1 till 1 procent. Notera att 
genomsläppligheten ofta begränsas av sprickfyllnader varför en hög porositet inte är 
likvärdigt med hög genomsläpplighet. I kapitlet hydrogeologi beskrivs olika 
typområden för berg. 
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3.2. Jordartsgeologi 

Jordartsgeologen studerar jordarternas fysikaliska, kemiska egenskaper samt 
jordmekaniska egenskaper, Uppsala universitet (2002), 

Jordens yngsta period, kvartärtiden, omfattar de senaste 2–3 miljoner åren och den 
kännetecknas av stora klimatväxlingar med nedisningar och mellanliggande isfria 
skeden. Den senaste istiden började för ca 115 000 år sedan. Efter flera 
tillbakadragningar och framstötar nådde inlandsisen för ca 23 000 kalenderår sedan sitt 
yttersta randläge. Hela Sverige och norra delarna av Europa var då täckt av inlandsisen. 
Den slutliga avsmältningen började för ca 22 000 år sedan genom en markant 
klimatförändring.  

Huvuddelen av Sveriges jordarter bildades under den senaste nedisningen och tiden 
därefter. Våra svenska jordarter är därför mycket unga i jämförelse med områden på 
Jorden som inte varit nedisade. Terrängformerna är till stor del präglade av den senaste 
inlandsisen och dess avsmältning. Landskapet har därefter förändrats till vis del genom 
landhöjning och vågornas bearbetning, vindens och det rinnande vattnets erosion.  

Jordarter indelas med olika utgångspunkter bildningssätt, kornfraktion och geotekniska 
egenskaper. Denna indelning kan betraktas som en bas för en rad olika parametrar som 
påverkar ämnestransport. Nedan redogörs för  denna indelning med hänvisning till 
jordarter. Berggrundsgeologi behandlas separat i ett eget kapitel. 

3.2.1. Jordarters bildningssätt 
I världen i övrigt finns många andra faktorer som påverkat bildning av jordarter som 
vulkanisk aktivitet, jordbävningar, klimatfaktorer m fl som gett upphov till en mångfald 
av olika jordarter och bildningar. Materialets kemiska egenskaper hänförs 
huvudsakligen till materialets ursprung, dvs de bergarter eller mineral som bildar jorden 
men också dess bildningssätt. Kornstorleksfördelningen, yta hos partiklarna mm är 
faktorer som också styr ämnestransport. 

De prekvartära jordarter som finns i Sverige förekommer nästan uteslutande som zoner i 
berggrunden. De jordlager som avsattes på berggrunden före den senaste nedisningen 
har nästan helt bortförts av de kvartära isarna. Gränsen mellan jord och berggrund är i 
regel skarpt utbildad till följd av landisarna. Genom att beskriva bildningsformen kan en 
rad olika egenskaper för en jordart beskrivas. Bildningssättet är t ex bestämmande för 
kornstorleksfördelning, kornform och lagringstäthet hos mineraljord. Och kan även 
nyttjas för att bedöma förväntad jordlagerstruktur. Vissa av dessa egenskaper som t ex 
kornstorleksfördelning, lagringstäthet är parametrar som påverkar ämnestransport.  

Huvudindelningen av jordarterna med avseende på dess bildningssätt görs efter arten av 
ursprungsmaterial och avsättningsmiljö. Byggforskningsrådet (1992) föreslår följande 
indelning av jordarter med utgångspunkt från bildningssätt, se Tabell 5. 
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Tabell 5: Indelning efter bildningssätt, Källa: Byggforskningsrådet (1992). 

Bildningssätt Exempel på jordartsbenämningar 

Prekvartära bildningar  
Vittringsjordar Preglacialt vittringsgrus 

Sedimentära jordar Rät-liaslera 
Kvartära bildningar  
Glaciala1  

Moräner Grusig sandmorän 
Isälvssediment Isälvsgrus 

Finkorniga havs- och sjösediment Varvig lera 
Postglaciala  

Vittringsjordar Postglacialt vittringsgrus 
Älvsediment/ Älvbottensediment Älvgrus 

Älvsediment/ Svämsediment Svämsand 
Älvsediment/ Deltasediment Deltasand 

Svallsediment Svallsand 
Finkorniga havs- och sjösediment Postglacial lera 

Vindsediment Flygsand 
Torvjordar Kärrtorv 

Organiska sediment Gyttja 
Kemiska sediment Bleke 

För sediment sker också en ytterligare indelning, där sedimentationsmiljön (vattnets 
salthalt) indelas havs- och sjösediment i tre delar. Söt-, bräck- och saltvattensediment. 
Sedimentationsmiljön har stor betydelse för t ex lerors struktur. Sulfidjord är t ex en 
jord som bildats genom sedimentation, i bräckt eller salt vatten, av olika mineral 
tillsammans med organiskt material i en anaerob miljö.  

Med kunskap om jordens bildningssätt kan vi, förutom jordartens bildningssätt, bedöma 
en rad olika parametrar som berör ämnestransport. Exempel på dessa är hydraulisk 
konduktivitet, den fasta fasens kornstorleksfördelning och ibland också innehåll av 
organisk jord. Nedan följer en kort resumé för några kvartära bildningar. 

                                                 
1 Glacial jordart är en jordart som bildats av material avsatt direkt av landis eller efter transport 
av smältvatten från landis. Postglaciala jordarter har uppkommit efter den senaste istiden och 
avsatts i icke glacial miljö. 
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3.2.1.1 Glaciala bildningar 

Moräner 
Morän är den mest utbreda jordarten i Sverige. Morän underlagrar också det stora 
flertalet av andra jordarter. Jorden kännetecknas av en ofullständig sortering med 
innehåll av fraktioner från ler till stora block. Alla fraktioner förekommer i regel 
tillsammans. 

Jorden innehåller stora block och sten, men omfattningen av dessa praktiskt svåra att 
bestämma. Moränen benämns därför, utifrån de finare fraktionerna från grus och nedåt i 
kornstorlek, som grusig, sandig, siltig och lerig allt efter hur grundmassan är 
sammansatt. Den dominerande kornstorleken benämns sist. För att beskriva sten- och 
blockmängd används en beteckning som tar sin utgångspunkt i ytans sten- och 
blockhalt. Hur morän benämns framgår närmare i Byggforskningsrådets rapport 
”Jordarternas indelning och benämning”, Byggforskningsrådet (1992). 

Morän har bildats av material som transporterats och bearbetats av landis och avsats vid 
isens avsmältning. Landisen upptog äldre jordlager och material som bröts loss från 
berggrunden. I ismassan krossades och blandades materialen till en relativt homogen 
massa bestående av en blandning av grov till finkornig jord. Yt- och bottenmorän med 
övergångsformer är exempel på indelning efter bildningssätt. Ytmorän har bildats av 
morän som transporterats i isens ytliga delar. Morän som transporterats under landisen 
eller i dess bottendelar benämns bottenmorän. Huvuddelen av materialet i en 
bottenmorän härstammar som regel från områdets lokala berggrund. Moränen är 
normalt jämt fördelad över landskapet som yt- och bottenmorän men kan också vara 
formade efter landskapet i olika topografiska moräner som t ex: 
 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Ändmoräner 
Har tillkommit längs isranden då isen drog sig tillbaka. Består huvudsakligen av 
ytmoränt material. 
Drumliner 
Utgörs av långsträckta ryggar i isens rörelseriktning i regel sammansatta av 
bottenmorän. Moränen har ofta en mycket hög densitet och en inre kärna av berg. 
Moränbäckar 
Kullbildning som beror av att dödis smält varvid ytmorän avlagrats. 
Moränflottar 
Infrusen morän som avsmält lokalt. I vissa fall kan detta ha skett på lösa jordlager 
som lera och torv vilket är exemplet på många platser i Mälardalen. 

 
I större delen av Sverige har moränerna bildats av urbergarter, främst granit, gnejs och 
porfyr. Urbergsmoräner är ofta leriga enligt Byggforskningsrådet (1992). I områden 
med sedimentära bergarter, finkorniga bergarter är moränen lerig som lerig morän eller 
lermorän. 
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Isälvssediment (glaciala) 
Isälvssediment har bildats av moränmaterial som förflyttats av smältvattenflöden och 
avlagrats vid isfronten. Finkornigare material transporterades längre bort från 
mynningen före det sedimenterades och bildade finkorniga sjö- och havssediment. 
Grövre material avsattes i mynningen som ofta bildade sammanhängande och 
långsträckta åsar och rullstensåsar. 

Rullstensåsar är uppbyggda av väl sorterat isälvsmaterial. Det material som 
avsatts ovan högsta kustlinjen HK2  är inte lika slipat och rundat som det under 
HK. Rullstensåsarna är starkt vattenförande zoner. Ofta är det också så att 
berggrunden under åsen är uppsprucken och trasig. Under HK är åsarna ofta 
sammanhängande och så också vattenföringen. Över HK är saknar åsarna ofta 
vattenförbindelse, Naturvårdsverket (1998a).  

Isälvsgrus (åsgrus, rullstensgrus) är en sammanfattande benämning på isälvsmaterial där 
grusfraktionen dominerar. På samma sätt är isälvssand en benämning där fraktionen 
sand dominerar. I Figur 5 ges ett exempel på en isälvsavlagring som är hämtat från 
rapport om Grundvatten, Naturvårdsverket (1998a).  

 

Figur 5: Grundvattenmiljö 4, öppen akvifer i isälvsavlagring, Källa: Naturvårdsverket 
(1998a) 

                                                 
2 HK eller Högsta kustlinjen avser den högsta nivå till vilken issjöar eller ishav som högst nått 
under olika stadier av Östersjöområdets utvecklingshistoria. 
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Finkorniga havs- och sjösediment (glaciala) 
De glaciala, finkorniga havs- och sjösedimenten har tillkommit efter att isälvarnas 
finkornigaste material har transporterats bort från isälvarnas mynning. Desto finare 
material desto längre bort från isälvsmynningen skede avsättningen. De glaciala 
sedimenten har ofta avsatts på morän eller isälvssediment eller berg. 

De glaciala söt- och bräckvattenssedimenten har regelbunden växellagring mellan 
grövre och finare skikt. Skiktningen är distinkt hos sötvattensedimenten. Glaciala 
saltvattensediment utgörs huvudsakligen av lera.  

3.2.1.2 Postglaciala bildningar 

Vittringsjordar (postglaciala) 
Av namnet på denna grupp framgår att de bildats genom någon form av vittring. Den 
största delen av vittring hänförs till mekanisk vittring och där frostsprängning. Därav 
följer att de mest utsatta bergarterna är de med sprickor. I Sverige förekommer de där 
berg går i dagen och främst i fjälltrakterna.  

Älvsediment (postglaciala) 
Älvsediment är jord som avsatts i kraftigt strömmande vatten. Sedimenten är i regel 
ensgraderade och utgör bankar eller revlar av grus eller grovsand. 

Svallsediment (postglaciala) 

Med hänvisning till namnet framgår att svallsediment är jord som avsatts genom  
vågerosion (svallning). Detta har skett i samband med landhöjningen då morän och 
isälvsmaterial vågerosion och omlagrats.  

Finkorniga havs- och sjösediment (postglaciala) 
Genom svallning och eller transport med vattendrag har sediment transporterats vidare 
och på nytt avsatts som finkorniga havs- och sjösediment. Postglaciala leror, gyttjig lera 
och sulfidjord är exempel på olika jordar. 

Sulfidjord har bildats där organiskt material tillsammans med olika mineral har 
sedimenterat i en anaerob miljö. Silt är en vanlig jordart i sulfidjord men också sand och 
lera kan förekomma. Jorden luktar svavelväte och dess pH är >7 under 
grundvattennivån.  

Placeras sulfidjord i en aerob miljö sker en oxidation av sulfid till sulfat varvid 
pH sänks (ibland < 4) och järn kan fällas ut som oxider och hydroxider. Detta 
kan medföra korrosionsproblematik och att eventuella förekommande 
tungmetaller kan frigöras och transporteras till en recipient.  

Vindsediment (postglaciala) 
Vindsediment (flygsand) är en jord som bildats av material som transporterats med 
vinden.  I Sverige förekommer den i kustområden och även i inlandet i anslutning till 
isälvsdeltan. Ett exempel på det senare är de eoliska avlagringarna utanför Mora. 
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Torvjordar (postglaciala)  
Torv täcker ca 20% av Sveriges yta. Torvjordar har bildats av växtrester som avsatts i 
kärr eller mossar. Genom att det en anaerob miljö som uppstår vid syreförbrukande 
processer avbryts nedbrytning av det organiska materialet och torv ackumuleras.  

Beroende på hur långt nedbrytningsprocessen gått delas torvjord in i en tiogradig 
skala (von Post´s skala). H1 är lågförmultnad, H5-H7 är medelförmultnad och 
H10 är högförmultnad torv. Torv har ett pH på ca 4 i ytan och något högre ca pH 
5 på djupet.  

Organiska sediment (postglaciala) 
Organiska sediment har bildats genom att organiskt material har avsatts. Dy och gyttja 
är organiska sediment. Gyttja bildas av sönderdelade växt- och djurrester som avsätts på 
botten av sjöar och hav. En gyttja är ljus i den anaeroba miljö den bildas i, utsätts den 
för syre mörknar den fort genom oxidation. Dy bildas genom att kolloidala 
humusämnen flockas i aerob miljö och sedimenterar på t ex sjöbotten. Sedimenteringen 
sker ofta tillsammans med gyttja eller torvsubstans och också i perioder med grövre 
material som ler, silt och sand som inlagras. 

Kemiska sediment (postglaciala) 
Bleke, Limonit, Siderit m fl är exempel på kemiska sediment som bildats genom 
utfällning av i vatten lösta kalcium respektive järnföreningar. Bleke består av 
kalciumkarbonat och har bildats i områden med kalkhaltig berggrund och förekommer 
oftast i samband med torvavlagringar.  

Sjömalm och myrmalm, består av järn, syre och väte, och är en järnhydrat eller limonit. 
Limonit uppstår då järnhaltigt grundvatten strömmar ut i myrar varpå järnhydrat fälls ut. 
Sedimentet innehåller ofta olika föroreningar, t ex kiselsyra enligt Lundegårdh (1960).  

3.2.2. Jordarters kornstorleksfördelning 

Ett annat sätt att indela jord är efter dess sammansättning grundat på dess 
kornstorleksfördelning. I Byggforskningsrådets (1992) rapport Jordarternas indelning 
och benämning föreslås en indelning baserat på kornfördelning hos mineraljorden och 
arten av organisk jord. Dessa två huvudgrupper kompletteras av mindre vanliga 
jordarter som skaljordarter och kemiska sediment. Mineraljordarterna indelas efter 
kornstorleken och kornfördelningen, se Tabell 6. De organiska jordarterna indelas i, tre 
huvudtyper, gyttja, dy och torv. 
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På likartat sätt som indelning efter bildningssätt ger en indelning baserat på 
kornfördelning hos mineraljord och arten av organisk jord viktig information avseende 
förutsättningar för ämnestransport.  

Tabell 6: Fraktionsgränser, Källa: Byggforskningsrådet (1992). 
Huvudgrupper Kornstorlek 

(mm) 
Undergrupper Kornstorlek 

(mm) 
Block och stenfraktioner    

Block > 600 Grovblock > 2 000 
Sten 600 – 60 Grovsten 600 – 200 

  Mellansten 200 – 60 
Grovjordsfraktioner    

Grus 60 – 2 Grovgrus 60 – 20 
  Mellangrus 20 – 6 
  Fingrus 6 – 2 

Sand 2 – 0,06 Grovsand 2 – 0,6 
  Mellansand 0,6 – 0,2 
  Finsand 0,2 – 0,06 

Finjordsfraktioner    
Silt 0,06 – 0,002 Grovsilt 0,06 – 0,02 

  Mellansilt 0,02 – 0,006 
  Finsilt 0,006 – 

0,002 
Lera < 0,002 Finler < 0.0006 

 

Därefter finns ytterligare en indelning av mineraljordar i fyra huvudgrupper, med 
avseende på dess block- och stenhalt och finjordshalt;  

⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

Block- och stenjordarter 
Grovkorniga jordarter 
Blandkorniga jordarter 
Finkorniga jordarter 

Om jordarten med avseende på dess bildningssätt är en morän anges detta i 
benämningen. Av Figur 6 framgår normal kornfördelning för finkornig ler- och 
siltmorän, där morän alltså betecknar jordens bildningssätt. 
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Figur 6: Kornfördelningsgränser hos finkorniga moräner, Källa: Byggforskningsrådet 
(1992).  

Figur 6 visar att halten ler, dvs kornfraktion mindre än 0.002 mm, är mellan 0 till 50% i 
en finkornig morän respektive 0 till 15% i en siltmorän. Lermineral och organisk jord 
har stor specifik yta som är en styrande parameter för ämnestransport varför kunskap 
om en jordarts innehåll av dessa är viktig. 

 



24 

3.2.3. Jordmineral 

Tidigare har beskrivits hur jord kan indelas efter dess bildningssätt och dess 
kornstorleksfördelning. Indelning av jord kan också göras med hänvisning till 
jordmineralets kemiska sammansättning och dess interna struktur.  

De kemiska ämnen som är beståndsdelar i olika jordartsmineral förekommer normalt i 
jonform. Ämnenas elektronkonfiguration är unik och är oberoende av om andra joner 
förekommer i jordmineralets struktur. Mellan joner av olika laddningar i en struktur kan 
en kemisk bindning skapas, jonbindning. Kovalenta bindningar, där atomerna delar 
elektroner, förekommer också och är starkare än  jonbindningen.  

Normalt består den kemiska bindningen till delar av kovalent och jonbindning. I t ex    
Si - O (kisel) utgör den kemiska bindningen till lika delar kovalent resp jonbindning. I 
Al - O är fördelning ungefär 40% kovalent och 60% jonbindning. Aluminium är dock 
ett undantag då nästan alla andra metall - syre bindningar som förekommer är 
jonbindningar.  

Den övergripande strukturen hos ett jordartsmineral och dess stabilitet bestäms av 
interaktion mellan joner. De styrande egenskaper för metaller i jordmineral på atomnivå 
är nettot av protoner, elektroner (valens) och jonradie. Sedan längre tid har mineralens 
kemiska sammansättning utgjort bas för indelning med utgångspunkt från dess 
dominerade anjon som t ex SO4

2- i sulfat eller CO3
2- i karbonat. Detta motiveras av att 

1- mineral med samma anjon har fler likheter än de med samma katjon. 2- mineral med 
samma dominanta anjon tenderar att ha samma geologiska ursprung. 3- indelningen 
överensstämmer med kemisk nomenklatur. I Klein et al (1977) föreslås följande 
gruppering  Element i rent tillstånd, sulfider, oxider, halider, karbonater, nitrater, 
borater, fosfater, sulfater, tungstater och silikater. Nedan redovisas en sammanställning 
av dessa grupper i korta ordalag. I kapitlet Miljöteknik beskrivs sedan mer om några av 
anjonerna. 

Element i rent tillstånd. 
Gruppen utgörs av mineral som förekommer i rent tillstånd och delas in i metaller, 
semi-metaller och icke metaller. Till metallerna räknas guld, silver och koppar, 
platinum och järn. Arsenik och bismuth är semimetaller. Exempel på icke metaller är 
kol i form av diamant och grafit. 

Sulfider 
Järnmonosulfid (FeS) och pyrit benämnt svavelkis (FeS2) är exempel på två 
sulfidmineral som kan ingå i   sulfidjord. Dessa kan orsaka försurning om de utsätts för 
syre då jorden övergår från anaeroba till aeroba förhållanden varvid porvattnets pH 
sänks och  svavel och järn löses.  
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Oxider, hydroxider och halider 
Järn-, aluminium-, manganoxider och kisel- och titanoxider samt -hydroxider är vanliga 
i jord. De olika oxidformerna bildas t ex genom vittring av primära silikater eller genom 
hydrolys av lermineral. De förekommer ofta som en beläggning på jordpartiklar, som 
kristaller eller som en amorf3 gel.   

Några vanliga exempel på sådana är gibbsit Al(OH)3, hematit Fe2O3, magnetit FeFe2O4. 
De har normalt låg löslighet vid normala pH förhållanden för jord och stor specifik yta 
varför de kan adsorbera t ex tungmetaller, Mácsik et al (1998).  

Karbonater, nitrater, borater, sulfater, kromater, tungstater, molybdater, fosfater, 
arsenater och vanadater 

Denna familj med mineral behandlas tillsammans med hänvisning till att de flesta 
innehåller anjonkomplex som t ex CO3

2- i karbonater, NO3- i nitrater, PO4
3-  i fosfater, 

SO4
2- i sulfater etc.. Bindningarna inom dessa komplex är starkare än deras bindning 

med andra joner varför de kan lösas som joner i porvattnet under vissa förhållanden.   

Karbonatmineral 

Anjonen (komplexet) CO3
2- är grundstenen i alla karbonatermineral och styrande för 

mineralens egenskaper. Exempel på karbonatmineral är kalcit CaCO3 och dolomit 
CaMg(CO3)2.  

Karbonatmineral är lättlösliga och ger grundvatten god buffertkapacitet eller alkalinitet, 
dvs förhindrar försurning. Men då Sverige har relativt liten omfattning av dessa mineral 
har grundvattnet i allmänhet lågt pH (dvs under 7). Knutsson et al (1995) 

 Sulfatmineral 

Sulfatjonen SO4
2- är en förhållandevis stor anjon och en grundsten i sulfatmineral. 

Exempel på sulfatmineral är baryt BaSO4, anhydrit CaSO4 och  gypsum, CaSO4 2H2O. 

Sulfatjonen förknippas ofta med försurning till följd av svavelutsläpp. Ett lägre pH i 
marken och en ökad sulfatkoncentration leder till ökad sulfatadsorption enligt 
Gustafsson et al (2002). Då försurningen upphör kommer sulfatet och medföljande 
protoner att desorberas och effekten av försurning som bromsats av adsorptionen 
fortsätter ett tag till. 

                                                 
3 Amorf, Endast företer närordning enligt Loberg (1980). 
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Silikater 
Den kanske viktigaste gruppen med hänvisning till att en stor del av mineralerna är 
silikater de utgör också mer än 90 % av jordskorpan. Exempel på kiselföreningar är  
kvarts, fältspat, glimmer, hornblände, pyroxen, olivin m fl.  

Även om vittringen normalt är begränsad från silikater finns de i så stora kvantiteter att 
de bidrar med många av de olika ämnen som finns i jord. Till de dominerande ämnen 
som kan frigöras från dessa mineral hör Na+, Mg2+, K+, Ca2+, Mn2+, Fe2+. Dessa ämnen 
bidrar till jords naturliga bördighet och sammansättningen hos porvattnet. Metalljonerna 
Co2+, Cu2+ and Zn2+ kan förekomma som spårämnen i primära silikater. Sposito (1989) 

3.2.4. Vittring  

Vittring omfattar de fysikaliska och kemiska förändringar (främst sönderdelning) som 
bergarter och mineral genomgår under påverkan av bl a vatten och biologisk aktivitet. 
Geologer använder ibland en indelning i olika vittringsstadier. Man brukar tala om två 
slag av vittring, fysikalisk respektive kemisk vittring. Den fysikaliska vittringen yttrar 
sig som sönderdelning till mindre partiklar medan den kemiska vittringen innebär en 
mer eller mindre fullständig upplösning och att mineralens och bergarternas kemiska 
sammansättning förändras. Den kemiska vittringshastigheten beror främst av 
mineralsammansättning, kornstorleksfördelning, klimat och vittringsstimulerande 
ämnen som syror och organiskt material. De vanligaste mineralen i marken kan 
grupperas efter tilltagande vittringsförmåga enligt följande, SGU (2002). 

 (låg) kvarts 
 | muskovit, kalifältspat 
 | plagioklas 
 | amfibol, pyroxen, biotit 
 | klorit, apatit 
 (hög) kalcit 
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För att få en uppfattning om tidsskalan för upplösning av olika mineral i vatten har 
Lasaga (1994) beräknat tiden som åtgår för att lösa 1 mm stora partiklar av olika 
mineral vid 25oC och pH 5, se Tabell 7.  

Tabell 7: Beräknad tid för upplösning av olika mineral i vatten vid 250C och pH 5, 
Källa: Lasaga (1994). 

Mineral Mineraltyp Beräknad tid (år) 

Kvarts Silikat 34 milj år 
Muskovit Glimmer 2,7 milj år 
Albit Plagioklas och 

alkalifältspat 
80 000 år 

Enstatit  Pyroxen 8 800 år 
Diopsid Pyroxen 6 800 år 
Nefelin  Silikat 211 år 
Anortit  Plagioklas 112 år 

 

Med avseende på mineralsammansättningen kan bergarternas vittringsbenägenhet 
grupperas på följande sätt enligt SGU (2002): 

Bergart   

 (låg) kvartsit, sandsten 
 | porfyr 
 | röd gnejs och granit 
 | grå gnejs och granit 
 | grönsten (amfibolit, basalt, diabas, hyperit, gabbro, diorit, porfyrit) 
 (hög) kalksten 

Storleken på vittring är i det närmaste proportionell mot den specifika ytan men beror 
också på jordens hydrauliska konduktivitet. Finkorniga material som ler har förvisso 
stor specifik yta men samtidigt är den hydrauliska konduktiviteten låg varför vittring 
blir begränsad. Temperaturen, mängden vatten och jordens innehåll av organisk 
substans styr också vittringen.  

Bergarter som buffrar den sura nederbörden och ger upphov till högre pH kallas basiska 
bergarter, exempel på dessa är kalksten och marmor. Grundvattnet blir surare där 
ursprungsmaterialen varit kvartsrika, som exempelvis kvartsit, leptit m fl, eftersom 
dessa buffrar vid ett lägre pH.  

I svenska mineraljordar varierar pH oftast mellan 4-6. I myrmarker, sulfidjordar och 
näringsfattiga skogsmarker kan pH sjunka under 4 om man sänker grundvattenytan 
under syretillförsel. 
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3.2.5. Jordmån 

En jordarts mineralsammansättning varierar med hänvisning till bildningssätt och den 
eller de bergarter som utgör ursprung till en jordart. Det finns olika system för att dela 
in jordar i olika grupper, sk jordmåner med utgångspunkt i t ex lantbruk- eller jordbruk. 
Exempel på ett beteckningssystem är Riksskogstaxeringens ståndortstaxering, RST. 
Notera att jordmånen normalt beskriver de ytligare jordlagren i en jordlagerföljd.  

Sammansättningen hos en jordmån sägs styras av klimat, markbiologi,  jordens 
egenskaper och tidsaspekten. Sveriges jordar är mycket unga, och bildade efter senaste 
istiden, i ett geologiskt tidsperspektiv och de är underförstått relativt outvecklade. Olika 
former av podsol och brunjord är de två huvudtyper av jordmån som förekommer. 
Podsol är den vanligaste och förekommer på ca 50% av markytan i Sverige. De flesta 
jordartsprofilerna kan delas in i tre huvuddelar A-horisont, B-horisont och C-horisont se 
Figur 7. Jordmånen i barrskog är normalt en podsol och i lövskog brunjord.  

 
Figur 7: Jordmånerna podsol och brunjord, Källa: Mácsik et al (1998) 

I en sur markprofil minskar normalt surhetsgraden med djupet. Jordvattnets pH varierar 
även med växtsamhället. De ytligare lagren är rikare på organiskt material som 
successivt minskar med ökat jorddjup. B-horisonten är också anrikningszon för olika 
mineral. I C-horisonten förekommer opåverkade material. Lövskogar ger ytskikten 
(förnan) ett högre pH än i barrskogsvegetationen. Därför kommer surt regnvatten som 
transporteras genom ytskiktet att neutraliseras fortare i en lövskog. 

Det regnvatten som perkolerar genom jordmånen påverkar jorden som utsätts för 
vittring. Vittring behandlas mer i nästa underkapitel i korta ordalag gäller att omfattning 
av de ämnen som tillförs vattnet styrs av jordens bergarts- och mineralsammansättning. 
Förutsättningarna för ämnestransport variera mellan olika jordmåner.  
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Tabell 8 görs en jämförelse mellan olika jordmåner, där ++ betecknar mycket viktig 
och – obetydlig för ämnestransport. 

Tabell 8: Styrande faktorer för ämnestransport, Källa: Espeby et al (1997).  

Jordmån Anjon-
adsorption 

Katjon-
adsorption 

Adsorption av 
icke polära 
organiska 
ämnen 

Nedbrytning 
av organiskt 
material 

Histosol - ++ ++ - 
Podsol – mår - ++ ++ + 
Järnpodsol – 
rostjord 

++ + + + 

Humuspodsol – 
rostjord 

+ ++ ++ + 

Cambisol 
(näringsrik) 

+ ++ + ++ 

Arenosol - + + + 

I utströmningsområden är markkemin ofta annorlunda än i inströmningsområden där 
syrerikt vatten verkar i oxiderande förhållanden då vattnet perkolerar genom jordlagren. 
Å andra sidan så har utströmningsområden karaktären av syrefattigt vatten och 
jordlagren kan innehålla mer organiskt material, som t ex i en torvmosse. Knutsson et al 
(1995) menar att det de markkemiska förhållandena i utströmningszonen är komplexa.  

Under vattnets väg genom jorden kommer det i kontakt med bergarter och mineral. 
Stabila jordar påverkas lite men mer lättlösliga mineral som t ex kalcit (förekommer t ex 
i kalksten). Det grundvatten som bildas i kvartsdominerande jordar är som regel surt Är 
jorden däremot sammansatt av mer basiska bergarter (kalksten) kan pH hos 
grundvattnet stiga.  Jordmånen beskriver primärt ytligare jordlager. Kunskap om 
jordmåner, dvs en jordartsprofil, ger alltså information avseende markkemiska 
egenskaper och därmed ämnestransport. 
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3.3. Geoteknik 

Geoteknik behandlar de geologiska materialens egenskaper och tillämpningar inom 
mark- och anläggningsbyggande. Bildningssättet, indelningen efter 
kornstorleksfördelning och organisk jord utgör också grund för att beskriva jord t ex en 
morän, med avseende på några geotekniska egenskaper som schaktbarhet, tjälfarlighet, 
permeabilitet mm.  För att bestämma de geotekniska egenskaperna erfordras kunskap i 
jordmateriallära. Exempel på parametrar som beskrivs av jordmateriallära är densitet, 
portal, organisk halt mm. Dessa parametrar påverkar i varierande grad också 
spridningsförutsättningar för ämnen i jord. Kunskap om jordmateriallära utgör därför ett 
viktigt underlag för att bedöma ämnestransport.  

3.3.1. Jordmateriallära 

En jord är uppbyggd av tre faser, fast fas, flytande fas och gasfas. Kornens 
sammansättning av mineral och / eller organisk jord samt vatten eller gas ger upphov till 
en rad olika strukturer. Strukturerna är i regel relaterade till jordens bildningssätt. Ur ett 
geotekniskt perspektiv nyttjas ofta en kombination av indelningssätt baserat på 
bildningssätt och kornstorleksfördelning. I Figur 8 redovisas en principbild av 
jordsystemets olika delar.  

 

Figur 8: Jords uppbyggnad, fast, flytande och gasformig del, Källa: Handboken Bygg 
(1984). 

För att beskriva en jords uppbyggnad geotekniskt används en rad olika parametrar som, 
densitet, vattenkvot, vattenmättnadsgrad, portal, lagringstäthet, packningsgrad, organisk 
halt mm. I nedanstående Tabell 9 ges exempel på några av dessa parametrar 
tillsammans med kommentarer avseende ämnestransport. Använd Figur 8 på föregående 
sida som referens och notera vidare att några av de begrepp som nyttjas kommer att 
behandlas längre fram i rapporten. Exempel på geotekniska parametrar som är av 
speciellt intresse för ämnestransport är markerande med fet stil i tabellen. 
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Tabell 9: Exempel på geotekniska parametrar med kommentarer  

Geotekniska 
parametrar 

Benämningsexempel Kommentar avseende 
ämnestransport 

Densitet ρ, ρs, ρd  Kvoten mellan porositet och 
torrdensitet är en faktor som styr den 
s.k. distributionskoefficienten, Kd 

Vattenkvot w = mw/ms (%) Anger förhållandet mellan vattnets 
massa och den fasta fasens massa.  

Vattenmättnadsgrad Sr Anger hur stor del av porvolymen 
som är fylld med vatten, 100 % för 
vattenmättad jord. 

Portal e = Vp/Vk Beskriver förhållandet mellan 
porvolymen och den fasta fasens 
volym. 

Porositet n = Vp / V Styr den sk distributions-
koefficienten och vattnets effektiva 
hastighet i en vattenmättad jord 

Lagringstäthet Id Beskriver ett materials grad av 
lagring. Ett löst lagrat material kan få 
fastare lagring och därmed ett lägre 
portal. 

Packningsgrad RD Anger förhållandet mellan densiteter 
vid viss packningsinsats. 

Organisk halt % Viktförhållandet mellan organisk 
massa och total fast massa, ms, Styr 
adsorption. 
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Forts på Tabell 9: Exempel på geotekniska parametrar med kommentarer 

Geotekniska 
parametrar 

Benämningsexempel Kommentar avseende 
ämnestransport 

Klassificeringsgrun
der 

Kornstorlek och 
graderingstal 

Kan nyttas för att bedöma bl a 
kapillaritet och permeabilitet hos jord 

 Tjälfarlighet Beskriver en jords innehåll av 
finkornig (tjälfarlig jord) 

 Konsistensgränser Teknisk term som beskriver en 
finkornig jords tillstånd 

 Odränerad 
skjuvhållfasthet och 
sensitivitet 

Teknisk term som beskriver en leras 
hållfasthet 

 Överkonsoliderings-
kvot 

Teknisk term som beskriver en jords 
belastningshistoria 

 Indelning efter 
organisk halt, % 

Brännbar i viktprocent av ms 
Gyttjig lera (2-6%) – Mulljord (> 
20%) 

Permeabilitet 
(hydraulisk 
konduktivitet) 

k, (m/s) Styr vattens hastighet genom jord, 
varierande i horisontal respektive i 
vertikalled. 

Deformations-
egenskaper 

Deformationsmoduler, 
konsolidering 

Teknisk term, beskriver primärt 
sättningsegenskaper 

Skjuvhållfasthet Friktionsvinkel, 
Odränerad 
skjuvhållfasthet 

Teknisk term beskriver primärt 
hållfasthet 
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3.4. Hydrogeologi 

Hydrogeologi behandlar vattens förekomst och uppträdande i berg och jord. 

Nederbörden bildar yt- eller grundvatten så fort den kommit i kontakt med en 
anläggning eller markytan. Ytvatten är det vatten som avrinner på markytan. Exempel 
på ytvatten är det vatten som strömmar i diken, mindre vattendrag, sjöar och hav. Under 
ytvattnets strömning kan det bilda mark- eller grundvatten och få ett tillskott från 
nederbörd, ytligt grundvatten eller grundvatten. Ytvatten rinner strömmar i huvudsak 
horisontellt. Grundvatten definieras som det vatten, vilket fyller porer, sprickor och 
hålrum i grunden och vars portryck är högre eller lika med atmosfärstrycket. Grund-
vattnet utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp. Grundvattnet direkt under 
vattenytan kallas för ytligt grundvatten. Det ytliga grundvattnet blir grundvatten sist och 
utgör en stor del av det grundvatten som strömmar ut vid markytan (och bildar ytvatten) 
i utströmningsområden.  

Med hydrogeologi avses en gren inom geologin som behandlar vatten under markytan, 
speciellt dess förekomst och uppträdande i relation till bergarternas och jordarternas 
egenskaper. Vatten uppträder i alla tillstånd under markytan, fast, fritt och i gasfas. 
Dessutom finns vattnet i en mängd olika former, från kemiskt bundet till fritt 
strömmande vatten i grovkornig jord. Grundvattnets fysikaliska och kemiska 
egenskaper behandlas separat under kapitlet Markkemi. Vatten är ett utmärkt lösnings- 
och transportmedel för många ämnen. Hydrogeologisk kunskap ger därvid underlag för 
att bedöma ämnestransport med vatten.  

3.4.1. Vattens förekomst under markytan 

Vatten förekommer under markytan i olika zoner med tillhörande varierande 
förutsättningar för vatten- och för den delen ämnestransport. De olika zonerna framgår 
av Figur 9. Rotzonen begränsas nedåt av hur långt ned växternas rätter når. 
Sjunkvattenzonen innefattar hela området mellan grundvattenytan och markytan. 
Kapillärvattenzonen når till sin högsta nivå där största kapillär stigning i materialet kan 
åstadkommas. I anslutning till grundvattenytan, där vattenhalten är densamma som i 
grundvattenzonen, går normalt gränsen mellan den mättade och den omättade zonen. 
Den omättade zonen ligger ovan grundvattenytan och består av tre faser, fast substans, 
porvatten och porgas. I den mättade zonen är porerna helt fyllda med vatten varför 
zonen består av fast substans och porvatten.  
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Figur 9:  Schematisk zonindelning av vattnets förekomst under markytan, Källa: 
Knutsson et al (1995). 

Grundvatten bildas genom infiltration av nederbörd direkt genom marken eller genom 
inströmning från andra vattenförande lager eller ytvatten. Vid grundvattenytan är 
vattnets trycknivå lika med atmosfärstrycket. Vattnet i ett poröst material, läs jord, är i 
jämvikt då olika krafter som adsorptiva, osmotiska krafter är i balans med tryck mellan 
vatten och luft. Sambandet mellan vattenhalt och tryckskillnad åskådliggörs i ett sk pF-
diagram, se Figur 10. Med vattenhalt avses inom hydrogeologin en relation mellan 
undertrycket och atmosfärstrycket. 

 

Figur 10: pF-diagram, relationen mellan vattenhalt och vattenbindande tryck, Källa: 
Knutsson et al (1995). 
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Med maximal vattenkapacitet avses att alla porer är vattenfyllda, dvs vattenmängden är 
lika stor som porvolymen. Mäts sedan hur mycket vatten som dräneras från en 
vattenmättad porvolym under en viss tid erhålls mängden dränerbart vatten.  

Fältkapacitet anger förhållandet mellan den maximalt bundna mängden vatten efter 
dränering i relation till hela materialvolymen. Kapillärt vatten är det vatten som till 
följd av adsorption och ytspänning upptas ovan grundvattenytan. Hygroskopiskt eller 
adhesivt vatten är hårt bundet till partiklarnas ytor.  

3.4.2. Akvifer 

Vattnets förekomst beror av vattnets förutsättningar i olika geologiska miljöer. Akvifer 
är ett centralt begrepp inom hydrogeologin som avser en geologisk bildning som är så 
genomtränglig att grundvatten kan utvinnas i användbar mängd. Det finns flera olika 
indelningar av akviferer t ex efter de geologiska bildningarnas uppkomstsätt, sprick- 
eller porakviferer eller i hydrogeologiska provinser. I Figur 11 redovisas några olika 
typer av akviferer där A är en sk porakvifer där vattnet rör sig i grövre porer i hela den 
vattenmättade delen av bildningen vilket är typiskt för jord (i svenska förhållanden).  

 
Figur 11: Olika typer av akviferer, Källa: Knutsson et al (1995).   
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3.4.3. In- och utströmningsområden 

De regionala och lokala förutsättningarna för grundvattenströmning beroende av 
varierande topografi och geologi gör att marken kan delas in i olika in- och 
utströmningsområden, se Figur 12. 

 

Figur 12: In- och utströmningsområden, Källa: Knutsson et al (1995) 

Grovkornigare jordar eller höjdpunkter i terrängen utgör ofta inströmningsområden och 
å andra sidan utgör finkornigare jord och lågpunkter i terrängen möjliga 
utströmningsområden.  

3.4.4. Hydraulisk konduktivitet , vattenströmning 

Permeabilitet beskriver en jords eller bergarts förmåga att släppa igenom vatten, angivet 
som ett flöde per tidsenhet genom en viss yta. Där hänsyn tas till vätskans egenskaper, t 
ex viskositet, nyttjas begreppet hydraulisk konduktivitet K som anges i m/s. Notera att 
den hydrauliska konduktiviteten och korresponderande flöde är temperaturberoende. 
Permeabiliteten varierar normalt i olika riktningar och genom olika lager. Därför 
används också transmissivitetskoefficienten (T, m3/m/s) som beskriver mängden vatten 
som kan röra sig genom ett lager.  

Genom att tillämpa Darcys lag (v = k * i ) kan ett grundvattens strömning beräknas där 
där v är Darcys hastighet [m/s], k är den hydrauliska konduktiviteten [m/s] och i är 
hydrauliska gradienten. Detta representerar ett tillstånd där vattnet strömmar kortaste 
vägen genom i verkligheten styrs vattnet ”omvägen” runt partiklar i jorden, se Figur 13, 
varför Darcys hastighet är en skenbar strömningshastighet. 
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Figur 13: Porositet och vattnets transportväg genom jord, Källa: Freeze et al ( 1979) 

Verklig medelströmningshastighet (eller advektion) ve bestämmas enligt sambandet  

ve = v / n eller v = k*i / n  

Där n är kinematiska porositeten. I Figur 14 beskrivs hydraulisk konduktivitet för några 
vanliga jordarter. 

 
Figur 14: Porositet, hydraulisk konduktivitet, Källa Knutsson et al (1995).  
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Hydraulisk konduktivitet varierar mellan mättade respektive omättade förhållanden. 
Konduktiviteten avtar kraftigt då vattenhalten minskar, dvs då omättade förhållanden 
råder. I Tabell 10 jämförs den hydrauliska konduktiviteten för två sandjordar under 
mättade resp omättade förhållanden. Tabellen indikerar att en grov jord transporterar 
vatten i mindre utsträckning än en finare jord.  

Tabell 10:Hydraulisk konduktivitet under varierande mättnadsgrad, Källa: Espeby et al 
(1997) 

Bindnings-
tryck* 

Jord 1 (grov)  

Väl sorterad mellansand 

Jord 2 (fin) 

Dåligt sorterad sand med inslag av 
finmaterial 

(m) Vol%** K(10-4m/s) Vol% K(10-4m/s) Årstid 
0 39 2,4 59 0,7 Höst – vår 

-0,25 10 3,9 36 3,9 Senvår, 
försommar 

-0,5 6 1,1 22 1,7 Högsommar
*Bindningstryck; Undertryck , **Vol %: Jordens vattenhalt 
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Utspädning 
Utspädning är en annan faktor som får betydelse för ett ämnes koncentration i 
porvattnet. Jämför t ex de ämnen som transporteras från en ban- eller vägkonstruktion 
till omgivningen där den befintliga grundvattenströmmen bildad genom nederbörd eller 
andra källor leder till att koncentrationen reduceras.  

Storleken hos utspädningen styrs av hydrogeologiska och hydrologiska förutsättningar. 
Utspädningen i den mättade zonen av ett ämne styrs av olika processer som advektion 
och diffusion. Där advektion beskriver hastigheten hos det strömmande vattnet och 
diffusion beskriver transport av lösta ämnen (joner eller molekyler) från områden med 
högre koncentration till områden med lägre.  

Vattenströmning i berg 
Förekomsten av sprick- eller krosszoner och i viss mån bergart styr berggrundens 
hydrauliska konduktivitet. Berggrundens hydrauliska konduktivitet varierar och beror 
starkt av storleken av det område som betraktas. I kapitlet avseende hydrogeologi ges 
olika exempel på bergs permeabilitet. I Figur 15 beskrivs hur hydraulisk konduktivitet 
varierar med djupet i ett ca 700 m djupt kärnborrhåll i en småländsk granit.  Notera att 
den hydrauliska konduktiviteten mätts i 5 och 20 m långa sektioner och att den varierar 
kraftigt med djupet. 

 

Figur 15: Hydraulisk konduktivitet i en småländsk granit, Källa: Knutsson et al (1995)
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Hydrogeologisk modellering för att i detalj beskriva ett områdes strömningsbild kräver 
normalt omfattande arbeten såväl i fält som med datorstöd modellering. I syfte att göra 
mer övergripande bedömningar baserade på hydrogeologiska förutsättningar har 
därför olika indelningar i hydrogeologiska typområden gjorts. Nedan redogörs för två 
sådana relaterade till miljö och föroreningstransport. 

3.4.5. Hydrogeologiska typområden 
 
3.4.5.1 Typområden enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Grundvatten  
 
I Naturvårdsverkets rapportserie Bedömningsgrunder för Miljökvalitet behandlas 
Bedömningsgrunder för Grundvatten i rapport 4915, Naturvårdsverket (1998a). I 
rapporten beskrivs hur data om grundvatten ska tolkas och värderas. Värderingen avser 
grundvattnets tillstånd primärt med avseende på människors hälsa och ekologiska risker 
och är också en bedömning om det föreligger en antropogen påverkan. Grundvattnet 
bedöms som dricksvatten ur hälsosynpunkt och med avseende på: 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

teknisk användbarhet för distributionsanläggningar, 
förändringar i grundvattennivå, 
biologiska effekter på akvatisk biota. 

 
Geografiska regioner 
För att bedöma om ett grundvattenprov i ett område är likartat eller avviker från andra 
grundvatten med likartade förutsättningar har Naturvårdsverket (1998a) presenterat 
typområden. Typområdena utgörs av en matris av olika geografiska regioner och 
grundvattenmiljöer. De faktorer som har störst betydelse för grundvattnets kemiska 
sammansättning har legat till grund för indelningen i typområden, till dessa hör 
alkalinitet, klorid och redoxförhållanden. 
 
Grundvattenmiljöer 
Med utgångspunkt i berggrund, hydrologi och läge i förhållande till högsta kustlinjen, 
HK har Sverige delats in i nio geografiska regioner. På motsvarande sätt har en 
indelning gjorts i grundvattenmiljöer. Här har utgångspunkten varit att täcka in de 
principiellt olika lagerföljder som leder till olika kemiska egenskaper hos grundvattnet. 
Dessa beror av nederbördens kemi, vattnets kontakt med organiskt och oorganiskt 
material, jord- och bergarternas kemiska sammansättning och geologisk lagerföljd.  
 
Typområden 
Kombineras de geografiska områdena med grundvattenmiljöer erhålls en matris med 
olika typområden. Till dessa finns haltfördelningar redovisade typområdesvis. Enligt 
Naturvårdsverket (1998a) har grunda akviferer ofta lägre koncentrationer av lösta salter 
och ett lägre pH jämfört med djupt liggande akviferer. Därför är alla områden också 
indelade i två brunnsdjupsklasser. De ämnen som redovisas i tabellverket tillhörande de 
olika typområdena är PHLAB, alkalinitet, totalhårdhet (Ca), sulfat, klorid, nitratkväve, 
järn, mangan, bly och zink samt redoxklass, arsenik och kadmium.  
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3.4.5.2 Hydrogeologiska typmiljöer enligt Vägverkets publikation 1998:063 

Vägverket har i sin publikation benämnd Förorening av vattentäkt vid vägtrafikolycka, 
Vägverket (1998), presenterat en indelning i olika hydrogeologiska typmiljöer. För 
typmiljöerna anges den normala geologiska uppbyggnaden inom områden med likartade 
förhållanden. Till detta redovisas typvärden för parametrar som styr uppehållstid i 
vertikal respektive horisontal led. Värden anges med mått på osäkerhet och till detta ges 
en statistisk fördelning för sannolikhetsberäkningar.   

Berg 
Typmiljöer för berg indelas i tre grupper; kristallint berg, kalksten och sandsten. I berg 
med högre primär porositet och där således även bergmassan i sig utgör 
grundvattenmagasin, jmfr sandsten, är förhållandena mer homogena än i 
grundvattenmagasin förlagda i sprickor. 

För grundvattenmagasin i berg gäller sammantaget att de normalt har mycket 
begränsade egenskaper för att neutralisera ämnen och är svåra att återställa 
efter det att de blivit påverkade av en förorening.   

Jord 
Typmiljöer för jord indelas i flera olika grupper. Då tillgången på grundvatten i Sverige 
till stor del är kopplad till isälvsavlagringar och sedimentär berggrund är dessa miljöer 
beskrivna av Vägverket (1998). I rapporten har man dock också redovisat andra miljöer 
då de kan utgöra del av flödesvägen från en vägtrafikolycka och dess utsläpp till en 
vattentäkt. Nedan ges exempel på en typmiljö för den vanligaste jordarten morän och en 
av dess former (se Figur 16 och Tabell 11). 

 

Figur 16: Schematisk bild av hydrogeologisk typmiljö i morän utan ytform, Källa: 
Vägverket (1998). 
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Tabell 11: Typmiljö 2c, Siltig morän utan ytform, Källa: Vägverket (1998).  

Parameter Mest sannolika 
värde 

Intervall Fördelningstyp 

Kv [m/s] 5*10-9 5*10-10 – 5*10-8 Lognormal 
Kh [m/s] 10-8 10-9 - 10-7 Lognormal 

I nedanstående Tabell 12 görs en jämförelse mellan den hydrauliska konduktiviteten 
(mest sannolika värde) för några av de typområden som föreslagits i Vägverkets 
rapport, Vägverket (1998). Typområden har ordnats med högsta hydrauliska 
konduktivitet Kv först och sedan i fallande ordning. 

Tabell 12: Jämförelse mellan olika typmiljöers hydrauliska konduktivitet, Källa: 
Vägverket (1998). 
Typmiljö Benämning Mest sannolika 

värde (Kv) 
Intervall 

(Kv) 
4a Svallavlagringar av grus 10-2 10-3 – 10-1

3b Subakvatisk rullstensås 10-4 10-6 – 10-2

1 b Kalksten 10-5 10-9 – 10-1

4d Svallavlagringar av sand 10-5 10-6 – 10-3

3d Älvmynningssediment 10-5 10-7 – 10-3

1 a Kristallint berg 10-6 10-9 – 10-3

2 a Grusig morän utan ytform 5*10-7 5*10-8 – 5*10-6

2 e Sandig morän med ryggform 5*10-8 5*10-9 – 5*10-7

2 c Siltig morän utan ytform 5*10-9 5*10-10 – 5*10-8
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4. HYDROLOGI 

Hydrologi är läran om vattnet inom jordens landområden.  

Hydrologer arbetar dels med att ta reda på hur vattnet strömmar och hur mycket vatten 
som finns tillgängligt för olika ändamål, dels med frågor som rör vattnets kvalitet. En 
viktig del av verksamheten är att förutsäga hur mänskliga ingrepp påverkar 
vattenmängd och vattenkvalitet. Den totala globala vattenmängden är konstant, inget 
vatten kan försvinna utan finns någonstans i någon form.  

I en mindre skala gäller samma förutsättningar för ett avrinningsområde. Då ett 
avrinningsområde saknar tillflöden med undantag för nederbörd. Den hydrologiska 
cykeln för ett avrinningsområde sammanfattas av en vattenbalansekvation, P = Q + E + 
∆M, se Bengtsson (1984). Den allmänna vattenbalansekvationen beskriver alltså att 
nederbörden är lika med summan av avrinningen, den totala avdunstningen och 
förändring i magasin. Notera att nettonederbörden faller olika under året varför också 
grundvattenbildningen fluktuerar. Ett avrinningsområde begränsas av en eller flera 
vattendelare. Figur 17 visar ett exempel m a p hydrologisk och hydrogeologisk tolkning 
av ett område redovisat på en s k ekonomisk karta. Mörkare områden visar 
utströmningsområden och våtmarker karterade i fält. Streckade linjer visar 
avrinningsområden och pilarna ytvattenflöden. 

 

Figur 17: Hydrologisk och hydrogeologisk tolkning av ett område, Källa: Ittner (2002) 
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Kunskap om hydrologi och t ex tillskottet på nederbörd till en ban- och vägkropp 
(användningen) respektive dess omgivning kan ge en bild av de förväntade 
vattenvolymer som ska perkolera den omättade zonen respektive transporteras i den 
mättade zonen. Ett exempel på olika hydrologiska förutsättningar är 
nederbördsskillnaden mellan Abisko och Riksgränsen som ligger ca 40 km ifrån 
varandra i Norrbotten. Årsnederbörden är ca 300 mm per år i Abisko och ca 1 000 mm 
år i Riksgränsen.  

Detta visar på att förutsättningarna kan variera på relativt korta sträckor, i detta fall med 
avseende på mängd vatten som teoretiskt kan förväntas tillföras ett avrinningsområde. 
På motsvarande är det intressant att kunna bedöma hur stor del av nederbörden som kan 
förväntas passera genom en väg- eller bankonstruktion lösa ämnen och transportera 
dessa till omgivningen. Detta beaktas dock inte här med hänvisning till denna rapports 
syfte. 
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5. MARKKEMI 

Under ämnens transport genom marken sker interaktion mellan vattnet och jord- och 
bergmediet. Vatten är det dominerande transportmediet för ämnen men också luft i 
systemet interagerar och styr ämnens transport. 

I detta kapitel behandlas olika markkemiska parametrar som styr ämnestransport.  
Inledningsvis presenteras fakta om olika parametrar följt av en diskussion avseende 
deras betydelse för ämnestransport.  

5.1. Jord och berg 

5.1.1. Berg 

Bergs förmåga att transportera vatten är relaterat till förekomsten av sprickor och deras 
typ. Transport genom diffusion i bergets fasta del är möjlig men i praktiken obetydlig 
till sin storlek. Därav följer att ämnestransport av betydelse sker i sprickor. 
Bergartkartor kan t ex studeras för att identifiera eventuella storskaliga sprickzoner och 
bergarter etc. 

Förutsättningarna för nedbrytning av organiska ämnen är normalt mycket låga med 
hänvisning till låg temperatur och hög vattenomsättning, syrefattiga förhållanden och 
liten förekomst av mikroorganismer. Adsorption, och utfällning förväntas också vara 
låga. Motsvarande resonemang torde vara relevant också för oorganiska ämnen. Därav 
följer att retardationsfaktorn i berg är mycket låg.  

Med bakgrund av denna avgränsning behandlas inte markkemiska mekanismer i berg 
fortsättningsvis. Utan ett konservativt betraktelsesätt föreslås tillämpas där 
retardationsfaktorn beroende av fastläggning, nedbrytning mm sätts till noll i berg. Med 
denna avgränsning följer att transport av ett ämne i berg primärt styrs av bergets 
hydrauliska konduktivitet. 
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5.1.2. Jord 

Jord är ett poröst medium som bildas vid jordytan genom samverkan mellan olika 
geologiska, biologiska och hydrogeologiska processer. Kvartärgeologiska kartor kan 
studeras för bedömning av jordarter som kan finnas i vägsträckningen. Jord kan 
förenklat beskrivas som ett system med fast-,  vätske- och gasfas se Figur 18. Systemet 
är öppet då energi och materia kan flöda till och från atmosfären, biosfären och 
hydrosfären. Egenskaperna hos jorden bestäms av dessa flöden som görs i tid och rum. 
Vid ämnestransport i jord är det förutom de rent ämnesunika egenskaperna jordens 
egenskaper som sammansättning, kornstorleksfördelning eller djupet till 
grundvattenytan och berggrunden som styr spridningsförutsättningar för ämnen.  

 

Figur 18: Jordsystemet; fast fas, vatten- och gasfas, Källa: Mácsik et al (1998). 

5.2. Fast fas 

Jords fasta fas utgörs, med utgångspunkt från en geoteknisk indelning, av 
mineralpartiklar och organiskt material. Man kan också dela in jords fasta fas i en 
oorganisk del och en organisk del. Den fasta fasen utgör, ur ett geotekniskt perspektiv, 
jordens bärande del. Den fasta fasens kemiska och fysikaliska egenskaper styr 
ämnestransport med flera parametrar. En grov indelning kan göras med hänvisning till 
hydraulisk konduktivitet och sorptionsförmåga enligt följande:  

⇒ 

⇒ 
⇒ 

Mineralpartiklar med kornstorlek större än ler - Hög konduktivitet och låg 
sorption  
Mineralpartiklar av ler - Låg hydraulisk konduktivitet och hög sorption 
Organiskt material – Låg hydraulisk konduktivitet och hög sorption 
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5.2.1. Mineralpartiklar 

Mineral är en del av jordskorpan uppträdande fasta, kemiskt och fysikaliskt homogena 
kroppar som antingen består av ett grundämne, en legering eller en kemisk förening. (ca 
2 600 st finns, varav ett hundratal är ”vanliga”, Källa: Sposito (1989). Jordmineral 
vittrar då jorden är ett öppet system som ständigt cirkulerar vatten, biomassa och energi. 
Därav följer att jord förändras över tiden som till exempel processerna som pågår i de 
olika jordmånerna.  

För större kornfraktioner än silts är det normalt materialets fysikaliska egenskaper, läs 
hydraulisk konduktivitet, som är styrande vad gäller ämnestransport. Vid finare 
kornfraktioner ökar den specifika ytan varvid adsorption aktualiseras och påverkar ett 
ämnes retardation. Mineraljord kan indelas i två grupper, dels mineralpartiklar med 
kornfraktionen större än 2 µm dvs ler, dels den med lerpartiklar med hänvisning till 
variation i specifik yta och bildningssätt.  

Lermineral 

Lermineral är reaktionsprodukter mellan kiselsyra och aluminiumhydroxid som bildar 
aluminiumsilikater till följd av vittringsprocesser och hydrotermala processer se också 
Figur 19. I kalla klimat bildas företrädesvis lermineral tillhörande illit- och 
kloritgruppen enligt Loberg (1980). Andra exempel på lermineralgrupper är kaolinit,  
montmorollinit, smektit och vermikulit. Illit och vermikulit är de vanligaste 
lermineralen i svenska jordar enligt Gustafsson et al (2002). 

Många lermineral har ett stort underskott på positiva laddningar och är följdaktligen 
negativt laddade på ytan enligt Sposito (1989). Kanterna på lerpartikeln är dock positivt 
laddade varför kanterna kan binda anjoner (negativa joner). Katjoner i en lösning kan 
adsorberas till ytorna som då neutraliserar den negativa laddningen. Katjonerna kan ofta 
lätt utbytas mot andra katjoner i porvattnet (lösningen) och kallas därför för utbytbara 
enligt Gustafsson et al (2002). 

 

Figur 19: Effekter av vittring på lermineral, Källa: Sposito (1989) 
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Detta ger bl a att koncentrationen i porvattnet av negativa joner är större i närheten av 
partikelytorna. En jords kapacitet att adsorbera katjoner kan beskrivas genom dess 
katjonutbyteskapacitet. Den specifika ytan hos lermineral är mycket stor jämfört grövre 
kornfraktioner. Då kemiska reaktioner sker vid ytor är detta en viktig parameter att 
bestämma i Tabell 13 framgår specifik yta och katjonutbyteskapacitet hos några 
lermineralgrupper. 

Tabell 13:Katjonsutbyteskapacitet och specifik yta, Källa: Mácsik et al (1998). 
Jord Katjonutbyteskapacitet, 

CEC 
mekv/100 g vid pH 7 

Specifik yta 
m2/g 

Silt   
Silt 1 - 4 0,01 - 1 

Ler   
Kaolinit 3 – 15 12 – 20 

Montmorrilonit 80 – 150 700 – 840 
Illit 10 – 40 65 – 100 

Vermikulit 100 – 150 5 – 400 
Klorit 10 – 40 5 - 50 

Organisk jord   
Humus 150 – 250 > 600 

Lermineral har också en låg hydraulisk konduktivitet varför andelen ler i en jord också 
utgör en betydande faktor för ämnestransport tillsammans med dess 
adsorptionsförmåga. Innehållet av ler i en jord påverkar alltså en jords förmåga att 
adsorbera ämnen och kan till exempel beskrivas av en jords kornstorleksfördelning och 
dess katjonutbyteskapacitet.  

5.2.2. Organiskt material 

Organiskt material ger normalt porvattnet stor möjlighet att erbjuda lösta ämnen 
adsorptionsplatser i jord. Organiskt material består huvudsakligen av växt- och 
djurrester i olika grad av förmultning och förekommer i störst utsträckning i ytligare 
jordlager eller jordmåner (ofta i förnan). Enligt Stumm (1987) kan det organiska 
materialet kan delas in i två huvudgrupper en som avser humusämnen och en som avser 
övriga ämnen. De övriga ämnena avser identifierbara föreningar med ursprung i växter, 
djur och mikroorganismer där materialet består av kolhydrater som (cellulosa, 
hemicellulosa och stärkelse) och ligning, proteiner, tannin, kutin, fetter mm. 
Humusämnen å andra sidan utgör enligt Gustafsson et al (2002) högmolekylära stabila 
restprodukter som indelas i olika humussyror. 

Efter en organisms död påbörjas olika mikroorganismers nedbrytningen till enklare 
kemiska komponenter. Ca 10 g näringsrik jord kan innehålla lika många bakterier som 
det finns människor enligt Sposito (1989). Under nedbrytningen frigörs bl a 
mineralämnen i oorganisk form samtidigt som organiskt stabilt material anrikas.  

 



49 

Dessa processer är alltså viktiga för jordens pH (ofta surt) och för utbytet av spårämnen 
i jord. I Figur 20 ges ett schematisk exempel på nedbrytning och humifiering i 
skogsmarkens organiska material. Streckade pilar i figuren anger antagna processvägar. 
Notera att omvandlingen är en cykel där ämnen tas upp av växter samtidigt som det sker 
en borttransport.  

 

Figur 20: Nedbrytning och humifiering i skogsmarkens organiska material, Källa 
Kögel-Knabner (1992). 

Humusämnen 
Humusämnen är en mellanprodukt som bildas efter nedbrytning av döda växtdelar mm, 
slutprodukten är koldioxid och vatten. Humusämnena utgörs av biomassa och av stabilt 
organiskt material. De humusämnen som finns i jordens fasta fas delas normalt in i olika 
grupper fulvo-, humussyror och humin. Det stabila materialet skiljer sig från biomassan 
då de primärt inte underhåller livet i jordens biomassa, är uppbyggda av polymerer med 
molekylstruktur som skiljer sig från biopolymerer och är persistenta över lång tid. De 
biokemiska processer som skapar humus är komplexa och är enligt Sposito (1989) inte 
fullt kända. En intressant egenskap hos humusämnen är att delar av molekylerna är 
icke-polära och andra är polära. De polära delarna utgörs t ex av karboxyl- eller 
fenolgrupper.  

Växterna finner tillgängligt kväve, fosfor och svavel i humusämnen. Vidare fungerar de 
också som katjonbytare eller bildar komplex med en rad metalljoner enligt Gustafsson 
et al (2002) och även med positivt laddade järn- och aluminiumoxidytor. I Tabell 13 
redovisas katjonutbyteskapacitet och specifik yta hos humus i jämförelse med olika 
lermineral och jordarten silt.  

Det är andelen organiskt kol i det organiska materialet som sammanfattar dess egenskap 
att adsorbera katjoner. Mängden och typen av organiskt material påverkar följaktligen 
en jords markkemiska egenskaper och är en viktig förutsättning för ämnestransport.  
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5.3. Porvatten 

Porvatten förekommer i två huvudzoner omättad respektive mättad zon i jord. I den 
mättade zonen är porerna helt fyllda med vatten, varför zonen består av fast substans 
och porvatten. I den omättade zonen är porerna istället enbart eller delvis fyllda med 
vatten.  

Delar av porvattnet är sk adsorberat vatten som är bundet till jordpartiklarna och relativt 
orörligt. Mängden bundet vatten styrs av lerhalt, mineraltyp, vattnets 
jonsammansättning och jonkoncentration. Ju finkornigare material en jord består av 
desto större är mängden bundet vatten i jorden, dvs den har högre fältkapacitet.  

Ett ämnes spridning styrs av ämnets fördelning mellan jordens fasta fas, vattenfas, 
gasfas (i den omättade zonen) och eventuell förekomst av ämnet i fri fas. Mer om vatten 
och dess förekomst beskrivs i kapitel hydrologi och hydrogeologi nedan redogörs 
kortfattat för dess fysikaliska och kemiska egenskaper. 

5.3.1. Fysikaliska egenskaper  

Temperatur: Grundvattnet i Sverige har låg temperatur, just under 100C i södra Sverige 
och sjunkande till ett par plusgrader i norra Sverige. Mot djupet är variationen i 
temperatur små.  

Färg: Grundvatten är normalt färglöst och klart. Grumling kan också förekomma då ofta 
till följd av oxidering av järnföreningar. Inslag av organiska substanser renderar 
grundvattnet en brun, eller gulbrun färg. Organiskt innehåll mäts bl a med den sk 
kemiska syreförbrukningen genom bestämning av COD.  

Lukt och smak: Organiskt innehåll av humusämnen ger smak och lukt på vattnet. Vatten 
med frisk smak har ofta måttliga halter av lösta salter och kolsyra enligt Knutsson et al 
(1995). Söt smak, hänförs till kväveföreningar och bitter smak till sulfater.  

5.3.2. Kemisk sammansättning 

Grundvattnet har sitt ursprung i nederbörd som initiellt utgörs av vattenånga, dvs 
destillerat vatten. På väg ned genom luften får vattnet ett tillskott av lösta substanser. 
De vanligaste jonerna är Na, K, Mg, Cl mm och de vanligaste gaserna (kväve, syre och 
koldioxid). Svavelföreningar med härkomst från t ex industriell verksamhet kan sänka 
pH från 5,5 till 4 - 4,5 i stora delar av Sverige enligt Knutsson et al (1995). Nederbörden 
är i regel väl syresatt då den når markytan. Beroende på jordmån och skikt sker sedan 
en rad olika processer som förändrar vattnets sammansättning under dess perkolation 
genom jordlagren, till dessa hör bland annat:  
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⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Nedbrytning av organiskt material som leder till att vattnets syrehalt reduceras, 
halten av koldioxid och humussyror ökar samt oorganiska ämnen ökar. 
Gasinnehållet i vattnet förändras, koldioxidhalten ökar på bekostnad av 
syrehalten som reduceras. Koldioxiden löses och bildar kolsyra som buffrar mot 
försurning. 
Under perkolationen sker jonutbyte mellan joner i vattnet och jordpartiklar. 
Organiska ämnen och lermineral är duktiga på att utbytta joner varför Mg och 
Ca joner som är lättutbytbara ofta förekommer i förhöjda halter i grundvatten i 
försurade områden.  
Vattnet utsätter den underliggande jorden för vittring till följd av dess innehåll 
av humus-, kol- och andra organiska syror samt pH, Figur 21. Typ och mängd 
styrs av deras sammansättning, kontaktyta och tidsutdräkt mm.  
Komplexa bindningar bildas till följd av tillgången på organiska ämnen som lätt 
transporteras vidare.  

 

 

Figur 21: Biologiska och geokemiska processer som styr den kemiska 
sammansättningen i vatten, Källa: Jacks et al (1984) 
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Viktiga markkemiska processer styr de ovan listade ändringarna, som är t ex reduktion, 
basutbyte och koncentration. Vatten är ett lösningsmedel och därmed också en 
betydande transportör av vattenlösliga ämnen Knutsson et al (1995). Parametrar som 
påverkar pH i porvattnet redovisas i Figur 22. Där dryfall och wetfall avser deposition 
från luft av partiklar och regn, interflow avser vattenströmning. 

 

Figur 22: Parametrar som påverkar porvattens sammansättning, Källa: Sposito (1989). 

Det finns kvalitetskriterier som anger krav på dricksvattenkvalitet angivna av 
Livsmedelsverket (1993). I Naturvårdsverkets rapport 4915 avseende grundvatten, 
Naturvårdsverket (1998a), anges bedömningsgrunder med avseende på grundvatten som 
livsmedel (människors hälsa), ekologiska risker och om vattnet är antropogent påverkat. 
I Figur 23 framgår koncentrationsintervall för ett urval av ämnen i grundvatten. 

 

Figur 23: Koncentrationsintervall för några ämnen i grundvatten, Källa: Aastrup et al 
(1995). 
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I utströmningsområden kan stora förändringar också ske då marken där ofta innehåller 
höga halter av organiskt material eller torv i ytan. Sammansättningen varierar såväl i tid 
som rum och det erfordras normalt omfattande och långsiktiga undersökningar för att 
beskriva ett grundvatten i en region enligt Knutsson et al (1995) 

5.4. Porgas 

Som tidigare nämnts består jord av ett system med fast-,  vätske- och gasfas. 
Porvolymen kan utgöras av en vätske- och eller gasfas. Jorden kan vidare vara 
vattenmättad eller omättad. Den omättade delen kan utgöras av olika delar porvatten 
och/eller porgas som tillsammans ockuperar hela porvolymen. Porvolymen kan också 
bestå av enbart porgas.  

Porgasen består normalt av luft med förhöjda halter av koldioxid. Genom utbyte av gas 
mellan jord och luft tillförs marken syre och luften koldioxid. Halten koldioxid i jorden 
är normalt 30 till 100 gånger högre än i atmosfären enligt Knutsson et al (1995). 
Koldioxiden löser sig i porvattnet där sådant finns och medverkar i en jon-
utbytesprocess.  

Porgasen är normalt sammansatt av delar lika atmosfärisk luft. Men till följd av 
mikrobiologisk aktivitet kan fördelningen mellan olika typer variera avsevärt. 
Atmosfärisk luft innehåller 209 mL/L syre och porgas i grov jord innehåller mellan 180 
– 205 mL/L syre. Mikrobiologisk aktivitet i anslutning till rötter kan göra att syrenivån 
sjunker till 20 mL/L. På likartat sätt varierar koldioxidhalten mellan 3-100 mL/L i 
jordluft samtidigt som den i atmosfärisk luft är 0,31 mL/L. Sposito (1989).  

 

Ämnestransport med gas i jord sker efter två huvudprinciper, dels genom att porvattnet 
löser gasen dels genom att gasen transporteras i gasfas i porerna. De egenskaper som 
styr gasfasen hos ämnen är bl a dess kokpunkt, ångtryck, densitet, löslighet (i vatten) 
och Henrys konstant. Dessa  behandlas separat under kapitlet Miljöteknik.   
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5.5. Markkemiska mekanismer 

Ämnen lösta i vatten kan transporteras med grundvattenströmmen vilket bl a beskrivits i 
kapitlet Hydrogeologi. Hastigheten med vilken ämnen transporteras i denna vattenström 
varierar genom olika markkemiska mekanismer som kan bromsa spridningen av ämnen.  

Sorption, utfällning, biokemiska processer, komplexbildning, redoxomvandling m fl är 
exempel på mekanismer som påverkar ämnestransport i grundvattenzonen. Andra 
faktorer som kan påverka ämnestransporten är nedbrytningsprocesser. Notera att dessa 
mekanismer sker under en mycket varierande tidsrymd. I Figur 24 framgår tidsaspekten 
för olika typer av kemiska mekanismer.  

 
Figur 24: Tidsutdräkt för olika kemiska mekanismer, Källa: Mácsik et al (1998). 

Markkemiska aspekter beskriver ett komplext problem där en mångfald av olika 
kemiska processer styr ett ämnes transport under olika förutsättningar i jords olika faser. 
I Figur 25 redovisas en schematisk bild av de styrande processerna mellan de olika 
faserna i omättad respektive mättad zon. Figuren sammanfattar det som beskrivs i detta 
kapitel. 

 

Figur 25: Styrande markkemiska faktorer i en jord, Källa: Mácsik et al (1998). 
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Jorden består av oorganiskt och organiskt material biologiska och kemiska processer 
sker samtidigt och beroende av varandra. Detta ger upphov till en summa effekt som 
kan beskrivas som en skenbar retardation eller uppbromsning av ett ämne under 
förflyttning i en grundvattenmiljö. Nedan redogörs för några av de dominerande 
kemiska mekanismerna i samband med ämnestransport.  

5.5.1. Sorption 

Sorption eller fastläggning sammanfattar olika kemiska och fysikaliska mekanismer där 
en ansamling av joner och/eller molekyler på gränsytan mellan fast fas och vätskefas 
adsorberats. T ex har många leror negativ ytladdning som behöver balanseras för att 
uppnå jämvikt. Balansering sker t ex genom adsorption av katjoner. Sorption kan enligt 
Appelo (1999) betraktas som en förändring av koncentrationen av ett ämne i fast fas 
som en produkt av reaktioner mellan porvatten och fast fas. Sorption kan t ex indelas i 
olika typer enligt Figur 26 där adsorption avser att ett ämne fäster vid den fasta fasens 
yta, absorption avser att ett ämne tar plats inom den fasta fasen och jonutbyte avser byte 
av ett ämne mot ett annat såväl ett adsorberat som ett absorberat ämne.  

 

Figur 26: Exempel på olika typer av sorption, Källa: Appelo et al (1999). 
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Stumm (1992) beskriver en indelning i tre grupper baserad på interaktioner mellan 
porvattnet och den fasta fasen där ett antal viktigare mekanismer beskrivs, se Tabell 14.  

Tabell 14: Indelning efter interaktioner, Källa: Stumm (1992). 

Grupp Typ Exempel 

A Kemisk reaktioner med ytor Ytkomplexbildning, ythydrolys, 
ligandutbyte på ytor, vätebindning 

B Elektrisk interaktion på ytor Jonutbyte (elektrostatisk interaktion), 
polarisering 

C Interaktioner med porvattnet Hydrofobisk interaktion (eg 
oförmåga att lösa sig) 

Med detta som bas gör sedan Stumm (1992) en indelning efter organiska respektive 
oorganiska ämnens sorptionsmekanismer. Till grupperna A och B kan framför allt 
oorganiska ämnen hänföras och till grupp C hänförs främst organiska ämnen. De 
exempel som är markerade med fet stil i Tabell 14 ovan är enligt Espeby et al (1997) de 
viktigaste och beskrivs nedan. 

Ytkomplexbildning: Hydroxyl- och karboxylgrupper kan bilda komplex med joner 
(katjoner). Förmågan att bilda ytkomplex varierar hos olika joner. Ytkomplexbildningen 
leder ibland till att jonen adsorberas närmare ytan jämfört en ren jonbindning varför den 
blir starkare. 

Jonutbyte: Ytladdningen på partiklar kan vara positiv eller negativ, men är normalt 
negativ. Positiva joner, katjoner, adsorberas vid negativt laddade partikelytor och 
omvänt negativa joner, anjoner, adsorberas på positivt laddade ytor. Sorption sker till 
dess att laddningsneutralitet uppstår.  

Hydrofob adsorption: Van der waals krafter styr sorptionen hos många organiska 
ämnen vars förmåga att lösa sig i vatten är begränsad. Graden av hydrofob adsorption är 
proportionell mot graden av ett ämnens icke-polaritet (hydrofobicitet) fobi för att lösa 
sig i vatten. Tillsätts ett opolärt organiskt ämne som är svårlösligt kommer det att fastna 
i jordstrukturen hellre än i vattnet. Humusämnen har opolära funktionella grupper varför 
innehållet av organisk jord också styr betydelsen av hydrofob absorption. Espeby et al 
(1997) 
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Distributionskoefficienten, Kd värdet 
Genom att ansätta ett linjärt förhållande mellan ett ämnens koncentration i markvattnet 
och den adsorberade mängden skapas en enkel modell. Distributionskoefficienten eller 
Kd värdet anger koncentrationsfördelningen mellan ett ämne i lösning respektive på 
adsorbenten. Detta betraktelsesätt haltar dock enligt Espeby et al (1997) då Kd värdet 
varierar kraftigt med en rad olika parametrar som pH, koncentration av aktuell jon 
respektive konkurrerande joner. Å andra sidan menar dock Mácsik (2002) att man med 
Kd värdet kan bedöma ytterligheterna. Antagandet stämmer dock bättre för organiska 
ämnens icke-polära adsorption då hydrofob adsorption aktualiseras. I Figur 23 visas att 
Kd värdet för ett ämne, i detta fall sulfat, är icke linjärt och varierar stort, i detta fall till 
följd av pH ändring.  

 
Figur 27: Adsorberat sulfat som en funktion av sulfat i jämviktslösningen vid olika pH, 
Källa: Mácsik (2002). 

SO4
2- är en anjon och den adsorberas på kanterna hos en lerpartikel. Kanternas 

anjonadsorption är pH beroende, se Figur 28. Katjonutbytesplatserna som finns på de 
plana ytorna är  inte lika pH-beroende, dvs laddningsunderskottet är mindre beroende 
av porvattnets pH. Protoner H+ kan dock konkurrera om adsorptionsplatserna och 
initiera vittring. 

 
Figur 28: Anjonadsorption på kaolinit och montmorillonit tv, Lerpartiklar th, Källa: 
Mácsik et al (1998). 
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5.5.2. Syra-bas reaktioner 

Syra – bas reaktioner innefattar processer där protoner förflyttas. En definition av syra 
och bas är att syra är ett ämne som producerar H+ joner och en bas ett ämne som 
producerar OH- joner när de löses i vatten. Starka syror och baser löses fullständigt till 
joner i lösning. Svaga syror och baser löses inte i samma utsträckning.  

H3O+, pH, OH-

I vatten reagerar vätejonen med vatten och formar en H3O+ jon. Dvs syror innehåller H+ 
som genererar H3O+ joner. Styrkan hos en syra beror av koncentrationsförhållandet 
mellan H3O+ och HA i en lösning där HA är syran. Ka beskriver en jämvikt för en svag 
syra i vatten, desto lägre Ka ju svagare syra. I en sur lösning är koncentrationen av H3O+ 
större än och i en basisk lösning är H3O+ mindre än OH-. Koncentrationen av H3O+ och 
OH- är lika stor i en neutral lösning (pH= 7). För att beskriva koncentration av H+ som 
är relaterad till H3O+ används den sk pH-skalan, se formeln nedan. 

 pH = -log [ H3O+]  

Sammanfattningsvis gäller att pH = 7 i en neutral lösning, pH < 7 i en sur lösning och 
pH > 7 i en basisk lösning.  

 

Alkalinitet  
Alkalinitet beskriver en vätskas förmåga att neutralisera en syra eller, med andra ord, 
beskriver ett grundvattens buffertkapacitet mot försurning. När koldioxidgas kommer i 
kontakt med vatten kommer den att lösas tills jämvikt erhålls enligt formeln CO2 + H20 
= H2CO3. H2CO3 är en syra som vill lösas till protoner och vätekarbonatjoner, H+ och 
HCO3

-. Halten av vätekarbonatjonerna utgör huvuddelen av det som brukar kallas för 
grundvattnets buffringsförmåga eller alkalinitet.  

Markens förmåga att genom dessa processer neutralisera syra (jmfr surt regn) har i vissa 
delar av södra Sverige i det närmaste uttömts och den är nu försurad. Grundvattnet har 
dock enbart påverkats i begränsad omfattning, enligt Naturvårdsverket (1998a). 
Mineralens vittringsförmåga styr till stor del motståndskraften mot försurning i ett 
grundvattenområde.  

Det stora flertalet av kemiska reaktioner som äger rum i naturen och i organismer sker i 
olika lösningar. En av de dominerande reaktionerna tillsammans med redox är sk syra – 
bas reaktioner. 
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5.5.3. Reduktions- och oxidationsreaktioner 

En reduktions-/ oxidationsreaktion är en kemisk reaktion där elektroner (e-) flyttas från 
ett ämne till ett annat. Det kemiska ämnet som avger elektroner oxideras och det som tar 
upp elektroner reduceras, se exempel nedan.  

Oxidation (Mg tappar en elektron):  Mg → Mg2+ + 2e- ⇒ 
⇒ Reduktion (O tar upp en elektron):  1/2O2 + 2e- → O2-     

Syret tog upp elektroner och oxiderade magnesium. Magnesium tappade 
elektroner och reducerade syret. 

Förflyttningen av elektroner är som regel en långsam reaktion som i många fall bara 
initieras där den katalyseras av bakterier. Ett sådant exempel är reduktion av sulfat av 
organiskt material som inträffar såväl i akvifärer som i marina sediment med bakterier 
(Desulfovibrio) som gör att reaktionen går fort. Ett annat exempel på en redoxreaktion 
med järn framgår nedan: 

1. FeOOH(s) + 3H+(aq) + e-(aq) = Fe2+(aq) + 2H20 (Goetit oxideras och järn 
reduceras) 

2. 1/2CO2(g) +1/2H+(aq) + e-(aq) = 1/2CHO2-(aq) 
3. FeOOH(s) + 1/2CHO2-(aq) +5/2H+(aq) = Fe2+(aq) + 1/2CO2(g) + 2H2O(l)  

I ovanstående reaktion 1 reduceras Fe3+ till löst Fe2+ som är en mer mobil form av järn. 
De elektroner som krävs för reaktion härstammar som regel från ngn annan reaktion där 
ett ämne oxideras, ofta kol bundet till organiskt material.  

Oxidationsförmågan (pe / Eh)  - redoxpotentialen (Eh) 
Elektroner i vattenfasen är intressant att nyttja för att beskriva ett jordmaterials 
redoxförhållanden på samma sätt som protoner i vattenfasen beskriver syra-
basförhållanden. Den fria protonaktiviteten beskrivs av pH värdet. På motsvarande sätt 
kan oxidationsförmågan beskrivas av ett pe värde, enligt ekvationen nedan, som 
tillskillnad från pH också kan vara negativt. 

pe ≡ -log(e-) 

Ett annat mått på oxidationsförmåga är den sk redoxpotentialen Eh [mv] som förhåller 
sig till pe enligt nedanstående ekvation. 

 Eh = RT * 2.303 *pe / F 

Där R är gaskonstanten, T är temperaturen och F är Faradays konstant. Vid 25oC blir 
ekvationen: 

 Eh = 0,059 * pe 
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En jords normala pe/Eh värden i förhållande till dess pH som observerats över hela 
världen framgår av Figur 29. I figuren beskriver streckad linje det område där 
mikroorganismer förekommer och den skrafferade ytan beskriver observationer i jord 
över hela världen. 

 

Figur 29: pE - pH diagram, Källa: Sposito (1989). 

Genom att ställa samman olika Eh/pe - pH diagram för olika ämnen kan serier med 
reaktioner åskådliggöras från kraftigt oxiderande förhållanden till kraftigt reducerande 
förhållanden. I Figur 30 är en serie med reduktionsreaktioner redovisade relativt deras 
redox-potential. 
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Figur 30: Serier med redox-reaktioner vid pH 7 i naturliga system, Källa: Appelo et al 
(1999). 

Av figuren framgår att syre reduceras först och före nitrat som i sin tur åtföljs av en 
reduktion av mangan etc. I Figur 31 redovisas reduktion i relation till ett grundvattens 
sammansättning.  
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Figur 31: Redoxreaktioner i olika grundvattenmiljöer, Källa: Appelo et al (1999). 

I den mättade zonen där jordmaterialet ständigt befinner sig under grundvattenytan, t ex 
som i utströmningsområden, finns det förutsättningar för redoxreaktioner som är 
anaeroba. Ett exempel på redox-omvandling är när sulfatjoner reduceras till sulfid som 
sedan kan reagera med metaller så att svårlösliga metallsulfider bildas. Sulfiderna är 
ofta svårlösliga och begränsar därmed rörligheten för vissa ämnen Fe, Pb, Ni, Cd, Zn, 
Cu m fl.  

Kemiska och biokemiska reaktioner i mark sker kanske framför allt genom sk syra-
basreaktioner och redoxreaktioner. Många av de reaktioner som sker i jord har inslag av 
båda. Reduktion- och oxidationsprocesser är därvid viktiga parametrar med avseende på 
ämnestransport. 
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5.5.4. Biokemiska processer 

Mikroorganismer driver en rad olika biokemiska processer. Detta sker genom upptag av 
näring och nedbrytning av olika organiska ämnen.  

Markens mikroorganismer bryter ned ämnen till koldioxid och vatten i flera steg. 
Hastigheten hos nedbrytningen styrs av pH, redox, vatten- och näringstillgång, 
temperatur och av vilka typer av mikroorganismer som förekommer. 
Nedbrytningshastigheten är betydligt snabbare i näringsrika lerjordar än i sura 
skogsjordar. 

Sammansättning och mångfalden hos de organiska ämnena är mer komplexa än hos de 
oorganiska ämnena därför nyttjas normalt summaparametrar för att beskriva den 
organiska innehållet. TOC, COD och BOD är exempel på olika parametrar som används 
för att beskriva förekomst av organiska ämnen och deras syrebehov. Vad de olika 
parametrarna avser redovisas i nedanstående Tabell 15.  

Tabell 15: Parametrar som sammanfattar biokemiska förutsättningar 

Parameter Beskriver Kommentar 

Glödningsförlust Organisk halt Geoteknisk parameter 
COD Kemisk syreförbrukning  
BOD Biologisk 

syreförbrukning 
 

TOC Totalt organiskt kol I naturligt grundvatten några mg/l i 
närheten av avfallsupplag hundrafalt 
större. 

VOC Innehåll av flyktiga 
kolväten 

Jordens, porgasens och porvattnets 
innehåll av flyktiga kolväten. 

Jords innehåll av organiskt material är avgörande för att biokemiska processer ska 
kunna ske. När förutsättningarna finns för biokemiska processer är de en av styrande för 
ämnenstransport, bl a med avseende på markkemiska processer som sorption, redox-och 
syra-basreaktioner. 
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5.5.5. Komplexbildning (i porvattnet) 

Komplexbindning är en beteckning för en kemisk process där organiska eller 
oorganiska ämnen bildar ett komplex och därmed kan förändra löslighet, koncentration, 
nedbrytbarhet, pH mm för olika ämnen. Vi har tidigare kort berört komplexbildning 
mellan den fasta fasens yta och ämnen i porvattnet sk ytkomplexbildning. Här redogörs 
kortfattat för processen i porvattnet, dvs i grundvattnet. 

Aktiviteten hos joner reduceras i en vattenlösning till följd av komplexbildning. Ett 
exempel på detta är Al3+ som kan bilda komplex med hydroxyljoner och fluoridjoner.  

 Al3+ och OH-  → Al(OH)2
+, Al(OH)4

-

 Al3+ och F  → AlF6
3-

 

De flesta former av jon - komplex bildas och ombildas snabbt beroende av lösningens 
sammansättning men vissa typer av komplex är dock stabila. Styrkan hos ett komplex 
kan beskrivas av dess stabilitetskonstant, Kstab. En hög stabilitetskonstant indikerar ett 
stabilare komplex. I Figur 32 redovisas ett exempel där skillnad i koncentrationer har 
beräknats hos vissa ämnen med och utan hänsyn till komplexbildning. 

 

Figur 32: Komplexbildning påverkar koncentrationer av ämnen i lösning, Källa: 
Appelo et al (1999) 

Av Figur 32 ovan framgår att komplexbildning i porvattnet kan förväntas vara styrande 
för innehållet av visa ämnen. T ex visar den för Al3+ och SO4

2- att tillgången på dessa 
katjoner och anjoner påverkas mycket om hänsyn tas till komplexbildning. Samtidigt så 
sker en begränsad komplexbildning hos ämnen som Na+ och Cl-. 
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Ligander och chelater 
En komplex jon är uppbyggd av en central metall jon kovalent bunden till en molekyl 
eller anjon, sk ligander. Jämför Cu2+ i vatten där  komplexet Cu(H2O)6

2+ bildas där 
vattenmolekylerna är ligander. Den komplexa jonen beskrivs av namnet på den centrala 
metallatomen och antalet och typen av ligander. En chelat är ett komplex som är bundet 
till en kedja av ligander.  

Flera av de lösta organiska ämnena i vatten, organiska syror som humus- och fulvosyror 
är chelater. Chelater är stabilare än enkla ligander. Chelater är viktiga med avseende på 
bland annat övergångsmetaller och flerprotoniga katjoner.  

Komplexbildning medför alltså förutom att reducera koncentration av vissa ämnen i 
lösning samtidigt till att nya formationer bildas.  
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5.5.6. Sammanställning av markprocesser och några joner 

För att bedöma hur ämnen transporteras ska kunskap om de olika markprocesserna 
användas tillsammans med kunskap om andra förutsättningar för transport. I Tabell 16 
ges exempel på ämnen, i detta fall ett urval av joner, och de markkemiska processer som 
de kan påverkas av.  

Tabell 16: Markkemiska processer som påverkar och kontrollerar några av i 
grundvatten förekommande joners verksamhet (tillstånd), Källa: Sposito (1989). 

Ämne Komplex- 
Bildningar 

Syra- och 
basreak-

tioner 

Redox- 
reaktioner 

Fällnings- 
och 

urlaknings-
reaktioner 

Sorption Biokemiska 
processer 

Li+     (X)  
Na+     X  
K+     X  
Rb+     X  
Cs+     X  

Mg2+ (X)   (X) X  
Ca2+ (X)   (X) X  
Sr2+    (X) X  
Ba2+    (X) X  
NH4

+ (X) X X  X  
As(a) X X X X X  
Fe(a) X X X X X  
Mn(a) X X X X X  
Zn(a) X X X X X  
Pb(a) X X X X X  
Ni(a) X X X X X  
Co(a) X X X X X  
Cd(a) X X X X X  
F - X   X X  
Cl- (X)      

Br(a)       
I-       

HCO3
- (X) X  X  (X) 

NO3
-  (X) X   X 

HPO4
2- X X  X X X 

SO4
2- (X) (X) X (X) (X) (X) 

H3BO3
(a) (X)      

SiO2
(a) X X  X   

(a) Joner av dessa ämnen kan ha olika laddningar. Till exempel Fe(II), Fe(III), eller Mn(II), Mn(III) och 
Mn(IV) etc. 
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6. MILJÖTEKNIK  

I denna rapport ska ämnestransport beskrivas för de ämnen och substanser som kan 
förväntas transporteras, primärt lösta i vatten, från en ban- eller vägkonstruktion till 
omgivningen. Notera att en ban- och vägkonstruktions omgivning påverkas av ämnen 
från andra källor som: 

- Trafik som ger upphov till slitage på däck, slitlager, bromsbeläggningar eller ämnen 
från impregnering etc ( PAH, Cu, Cr, Pb, Fe m fl). 

- Drift av anläggningen t ex saltning, bekämpningsmedel (salter som NaCl and CMA 
och organiska ämnen). 

- Markanvändning som skogs- eller lantbruk, industriområde mm (näringsämnen, Cd, 
Fe, Mn och andra tungmetaller från gödsling mm). 

- Atmosfärisk deposition (salter, metaller, svavel, mm). 

Dessa källor och tillhörande ämnen studeras inte inom ramen för projektet som 
fokuserar på ämnen som har sitt ursprung i väg- och järnvägsbyggnadsmaterial i en ban- 
eller vägkonstruktion. Vilka är då de ämnen och substanser som kan förväntas 
transporteras från en applikation som t ex ett förstärkningslager eller en underballast ?  

Traditionella material 
Den voluminöst största delen av material i ban- och vägkonstruktioner utgörs av 
material med geologiskt ursprung, dvs naturgrus, krossat berg och morän, Lindgren 
(1998). Leveranser av ballast med geologiskt ursprung fördelade sig 2000 enligt 
följande, Källa: SGU (2001): 
- 53 % Krossberg 
- 35 %  Naturgrus (sand och grus) 
- 10 %  Övrigt (krossat berg från separata krossar, skrot- och överskottssten från  

industri) 
-  2 %  Morän 
 
Många bergarter i Sverige har lämpliga tekniska egenskaper för nyttjande som ballast 
(eller väg- och järnvägsbyggnadsmaterial) exempel på vanligt förekommande bergarter 
i olika tillämpningar är granit, gnejs och porfyr, kvartsit. Dessa bergarter är uppbyggda 
av mineral som i sin tur är består av kemiska ämnen och substanser. De består främst av 
olika kiselföreningar som kvarts, fältspat, glimmer mm men också av karbonater, 
sulfider mm. Till de dominerande ämnen som kan frigöras från dessa mineral hör bl a 
Na+, Mg2+, K+, Ca2+, Mn2+, Fe2+. Metalljonerna Co2+, Cu2+ and Zn2+ kan t ex 
förekomma som spårämnen i primära silikater. Till de metaller som rör sig lättast, 
relativts sett, i jord hör Cd, Zn, Cu, Co och Ni, Vägverket (2001).  
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Alternativa material 
Med hänvisning till samhällets mål att spara på naturresurser och där möjligt återbruka 
och återvinna material aktualiserats har också andra material än de traditionella blivit 
intressanta att studera som alternativa material i ban- och vägkonstruktioner. I delar av 
Sverige sker sedan lång tid omfattande nyttjade av industriella restprodukter, t ex i 
närheten av Luleå och Oxelösund där hyttsten nyttjas som anläggningsmaterial. I Tabell 
17 nedan ges en enkel sammanställning av olika material och exempel på några av de 
ämnen och substanser som de kan frigöra. 
 

Tabell 17: Exempel på ämnen som kan frigöras från alternativa material. 

Material Exempel på ämnen 
och substanser 

Exempel på grupp Källa 

Slaggrus 
(bottenaska) 

Na, K, Ni, Zn, Cu, 
Cd, Pb, Cr, Ca, Mg, 
Cl, SO4… 

Tungmetaller, 
metaller, organiska 
ämnen 

Arm (2000) 

Flygaska Na, K, Ni, Zn, Cu, 
Cd, Pb, Cr, Ca, Mg, 
Cl, SO4… 

Tungmetaller, 
metaller, organiska 
ämnen  

Mácsik (2002) 

Gummi Zn, Mg, Fe, PAH… Tungmetaller, 
metaller, organiska 
ämnen 

Westerberg et al 
(2001) 

Krossad 
betong 

Hg, Cr, Ni, Al, Pb… Tungmetaller, 
metaller, organiska 
ämnen 

Arm (2000) 

Stålslagg As, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Ni, Pb, Zn, V, Al …

Tungmetaller, 
metaller 

Arm (2000) 

Övriga, slam, 
glas mfl  

- Tungmetaller, 
metaller, organiska 
ämnen, näringsämnen

Mácsik (2002) 

De ämnen som kan frigöras från sk traditionella material är primärt tungmetaller, 
metaller och näringsämnen (till följd av tillverkningsmetodik). Från sk alternativa 
material kan dessutom organiska ämnen frigöras. Notera igen att detta är en grov 
jämförelse och variationer förekommer med hänvisning till ursprung.  
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Indelning av olika ämnen 
Idag finns mer än 10 miljoner kemiska ämnen beskrivna i samhället enligt Mácsik et al 
(1998). I såväl traditionella som alternativa material finns också en mångfald av olika 
ämnen och substanser. Indelning av ämnen kan göras på flera olika sätt, bland dessa kan 
nämnas: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

                                                

Indelning i kemiska gruppering dvs i organiska resp oorganiska ämnen med 
underrubriker i metaller, icke metaller respektive alifatiska och aromatiska kolväten 
ungefär som gjorts i beskrivningen ovan.  

Indelning av ämnen i grupper baserat på deras funktion, typ av katjoner eller 
anjoner, funktionella grupper eller i fysikaliska kemiska egenskaper som löslighet, 
distributionskoefficient mm.  

Indelning efter miljö- och hälsoeffekter dvs om de är prioriterade i det nationella 
miljöarbetet och förekommer frekvent eller en kombination av de olika 
indelningarna.   

Med hänvisning till projektets syfte tillämpas här en kemisk gruppering med en 
indelning av ämnens funktion. Urvalet av ämnen har skett efter vanligt förekommande 
ämnen4, prioriterade miljöfarliga ämnen5 och de styrande ämnen som identifierats i den 
här rapporten (jämför organisk jord och lermineral). Detta är inte en fullständig 
indelning men den ger underlag för att beskriva de faktorer som påverkar 
ämnestransport i stort. 

 
4 Bakgrundshalter i mark, Espeby et al (1997) 

5 Generella riktvärden, Mácsik et al (1998)  
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6.1. Oorganiska ämnen 

Exempel på oorganiska ämnen, förutom metaller, är koloxid, koldioxid, karbonater, 
cyanider, fluorider, svavel- och bromföreningar, näringsämnen och även syror och 
baser. Dessa ämnen kan på motsvarande sätt som metallerna fastläggas eller spridas 
genom sorption, mineralisering, nedbrytning, reducering, buffring etc.  

6.1.1. Anjoner 

I Tabell 18 ges några översiktliga exempel på olika ämnen och deras funktion, 
sammanställning efter Espeby et al (1997). 

Tabell 18: Exempel på olika organiska ämnen och deras funktion med kommentar 

Ämne, exempel Grupp / funktion Kommentar 

H2PO4
-, HPO4

- Anjon, starkt adsorberande Fosfat, näringsämne. Adsorption 
genom ytkomplexbildning. ökar 
med sjunkande pH 

H2SiO3, H3BO3 Anjon, svagt - starkt 
adsorberande 

Svaga syror som kiselsyra och 
borat. Adsorption ökar med 
stigande pH. 

SO4
2-   Anjon, svagt adsorberande Sulfat, adsorberas endast då pH är 

lågt <6, Kd < 10. 
Cl-, NO3

- Anjon, svagt adsorberande Klorid, nitrat (näringsämne) 
Adsorberas mkt litet. Nitrat tas upp 
av växter. 

P Anjon, starkt adsorberande Näringsämne. Icke metall. 
Konkurrerar ut andra anjoner.  

As Anjon, starkt adsorberande  Metalliska och icke metalliska 
egenskaper. Finns i två 
redoxformer, arsenat och arsenit 
som följer järn, Fe(III) el Fe(II).    

HCO3
- Anjon Karbonat  

CO2  Koldioxid  
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6.1.2. Metaller 

Metaller är grundämnen som inte kan brytas ned och kan vara mobila som t ex joner. 
Genom olika markkemiska processer som sorption, mineralisering, utfällning, lösning 
mm kan de frigöras eller göras immobila.  

I Naturvårdsverkets rapport 4640, Naturvårdsverket (1997), behandlas bakgrundshalter 
i mark för vissa metaller och organiska ämnen. De urvalskriterier som tillämpats för 
metaller framgår inte men hänförs troligen till de metaller som valts i en 
markgeokemisk kartering som utförts av SGU och som innefattat As, Co, Cu, Ni, Pb, V 
och Zn. Prioriterade metaller enligt Naturvårdsverket (1997) är med avseende på 
efterbehandlingsarbetet Hg, Cd, As, Pb, Cr, Cu. Vanligt förekommande metaller är ett 
vitt begrepp då de flesta metallerna förekommer i opåverkade miljöer om än i låga 
koncentrationer.  

Halten styrs av den lokala mineralogin och bergarternas vittringsbenägenhet och 
antropogen påverkan. Exempel på några vanligt förekommande metaller som inte redan 
är uppräknade ovan är Al, Mg, Ca och Li, K och Na de senare är alkalimetaller.  

6.1.3. Katjoner 

I Espeby et al (1997) har några metaller delats in i grupper efter hydroxidbildande 
metaller respektive adsorberande metallkatjoner i Tabell 19 redovisas en 
sammanställning. 

Tabell 19: Exempel på oorganiska ämnen och deras funktion med kommentar 

Ämne, exempel Grupp / funktion Kommentar 

Al, Cr3+ Hydroxibildande metaller Bildar lätt OH-komplex då pH > 4-
5, Kd >1000 

Cu, Pb Metallkatjoner, starkt 
adsorberande 

Binds starkt till humusämnen och 
andra laddade ytor, Kd normalt > 
1000 

Cd, Ni, Zn Metallkatjoner, medelstarkt 
adsorberande 

Lösligheten starkt beroende av pH, 
humusämnen och jordens 
sammansättning, Kd ca 10 – 1000 

Ca, Mg, K, Na Alkaliska metaller, svagt 
adsoberande 

Bildar svaga ytkomplex eller deltar 
i elektrostatiskt jonutbyte, jmfr 
lermineral. 
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6.2. Organiska ämnen 

En tillämpbar definition av organiska ämnen enligt Silberberg (2000) är ”all organic 
compunds contain carbon, nearly always bonded to itself  and to hydrogen, and often to 
other elements as well”. Idag finns miljontals olika organiska ämnen varför de ofta 
indelas i olika grupper, t ex efter deras molekylform och / eller deras funktionella 
grupper. Notera att enkla molekyler som t ex CO, CO2, HCN och karbonater, karbider 
hänförs till oorganisk kemi. Exempel på organiska ämnen indelade efter kemisk 
sammansättning är följande: 

⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

Alifatiska kolväten Petroleumkolväten 
Aromatiska kolväten Bensen, fenol 
Klorerade kolväten Kolväten m klor 
Polycykliska aromatiska kolväten Naftalen, bensapyren, (PAH) 
Pesticider  Bekämpningsmedel  

Många av dessa ämnen förekommer, i varierande koncentration, i t ex bitumenbunden 
beläggning som asfalt. I gummi förekommer också olika organiska ämnen, i varierande 
koncentration, som t ex polycykliska aromatiska kolväten (PAH), aromatiska kolväten 
(fenolämnen). En kemisk indelning kommer att bli väldigt omfattande med hänvisning 
till den mångfald av organiska ämnen som förekommer. Ett annat sätt är att beskriva 
och gruppera ämnen efter ett urval av dess kemiska och fysikaliska egenskaper som 
flyktighet, löslighet, densitet mm. Detta görs t ex i Vershuren (1999) där ett urval av 
dessa egenskaper presenteras systematisk tillsammans med namn, molekyl eller 
strukturformel och sk CAS-nummer (Chemical Abstract Services). En översiktlig 
beskrivning av dessa egenskaper ges längre fram i denna rapport. Nedan ges först en 
inblick i några fysikaliska egenskaper hos PAH och fenol. 

 
Polycykliska aromatiska kolväten, PAH 
PAH:er består av minst två bensenringar och är tyngre än vatten. Densiteten för 2 - 5 
ringad PAH är mellan 1,15 till 1,28 t/m3 varvid de är så kallade sjunkare DNAPL. 
Lösligheten är låg, 31 mg/l för en av de mest lösliga (naftalen) och 0,0003 mg/l för 
Bensopyren.  
 
Fenol 
Fenoler består minst av en bensenring med en hydroxidgrupp. Fenol är ett ämne som bl 
a nyttjas vid impregnering av slipers och finns naturligt som en produkt vid 
mikroorganismernas nedbrytning av organiskt material. Ett exempel på det senare är att 
ökade fenolhalter kan förväntas i anslutning till områden med ny skogsavverkning. 
Fenolföreningarna är mycket lösliga då dess funktionella grupp –OH gör dem polära. 
Fenol har densiteten 1,06 t/m3 och pentaklorfenol (5 Cl och 1 OH på bensenringen) har 
densiteten 1,98 t/m3. Fenols löslighet är ca 82 800 mg/l. 
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Reaktioner - Funktionella grupper 
En av de centrala koncepten inom organisk kemi är sk funktionella grupper. En 
funktionell grupper reagerar på ett karaktäristiskt sätt oavsett vilken molekyl den finns i. 
De följer olika reaktionsmönster bl a beroende av deras inbördes bindningar som 
substitution, elimination eller addition. Exempel på funktionella grupper som t ex 
förekommer i jord med organiskt innehåll redovisas i Tabell 20. 

Tabell 20: Exempel på funktionella grupper i humus, Källa: Sposito (1989). 

Ämne, exempel Grupp / funktion Kommentar 

COOH Karboxyl Karboxyl. Stor förmåga att 
komplexbilda metaller 

Aromatic ring OH Alkohol Fenol. Stor förmåga att 
komplexbilda metaller 

-CO Karbonyl   - 
-NH2 Amin Komplexbildning genom 

vätebindning mde vattenmolekyler 
-OH Alkohol  Reagerar med metaller, spec 

alkalimetaller. Stor förmåga att 
komplexbilda metaller 

 

6.2.1. Kemiska och fysikaliska egenskaper 

Med hänvisning till mångfalden av organiska ämnen och det näst intill omöjliga arbete 
det skulle vara att beskriva dem ges här en kort beskrivning av ett urval av kemiska och 
fysikaliska egenskaper bl a baserat på Verschueren (1999) och Mácsik et al (1998). I 
den förra beskrivs egenskaper inom ramen för ett antal huvudkategorier, som bl a 
behandlar 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Egenskaper 
 Kemisk formel, molekylvikt, kokpunkt, densitet, löslighet, m fl. 

Luftförorening 
 Lukt, reaktioner i atmosfären, luftkvalitet m fl. 

Vatten- och jord förorening 
 Biologisk nedbrytning, oxidationsegenskaper, sorption, mm. 

Biologiska effekter 
 Bioackumulation, toxikologiska effekter mm. 

De egenskaper som beskrivs som viktiga av Mácsik et al (1998) omfattas primärt av den 
första kategorin egenskaper och till delar inom vatten- och jordförorening. Nedan ges en 
översiktlig beskrivning egenskaper inom av kategorierna egenskaper och vatten- och 
jordförorening. De övriga ges låg relevans med hänvisning till att de inte direkt styr 
ämnestransport i mark, jmfr rapportens syfte.  Text i kursiv stil avser egenskap. 
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Många organiska ämnen är hydrofoba och löser sig bättre i opolära än polära vätskor. 
Dessa föreningar adsorberas lätt på organiskt material i en jord. Ett ämnes 
distributionskoefficient mellan vatten och en opolär vätska beskriver ämnets affinitet att 
adsorberas på ett organiskt material.  

Ämnen som är lättlösliga sprids lättare med hydrogeologiska grundvattenströmningen. 
Lösligheten styrs av en rad faktorer som vattnets sammansättning, pH, katjon-anjon, 
organiska komponenter mm.  

I vissa fall kan t ex vattnets organiska och oorganiska innehåll av ämnen vara 
tillräckligt stort för att kunna lösa svårlösliga ämnen. Ämnen som är lättlösliga tenderar 
att desorberas från jordpartiklar och är mindre benägna att gå i gasfas från vatten enligt 
Verschueren (1999). Vatten är genom sin sammansättning en polär molekyl därför är de 
flesta kolväten svåra att lösa. Syror och aminer å andra sidan är mer lösliga än neutrala 
ämnen. Aminer t ex är lösliga med hänvisning till att de bildar vätebindningar med 
vatten. Polymerer och andra ämnen med högre molekylvikt har normalt lägre löslighet. 
Som exempel kan nämnas polymeren cellulosa, som inte är löslig i vatten, som är 
baserad på glukos som å andra sidan är löslig. Vissa slutsatser om ett ämnes löslighet 
kan också dras från dess molekylform.  

Kokpunkten hos ett ämne ökar normalt med molekylvikten. I de fall där vätejonen H+ är 
ersatt av en annan atom/molekyl ökar molekylvikten varvid kokpunkten stiger.  

Flyktigheten hos ett ämne beror av dess ångtryck och den miljö ämnet befinner sig i. 
Ämnen med lågt ångtryck, hög sorption eller stor löslighet i vatten är mindre benägna 
att bli flyktiga jämfört med höga ångtryck eller lägre affinitet för lösning i vatten eller 
sorption.  

Sorption mellan ett ämne i lösning och en jordpartikel styrs av ett antal faktorer, jmfr de 
som beskrivits i kapitlet Markkemi, nämligen jordpartikelns kemiska och fysikaliska 
egenskaper, jordpartikelns yta och egenskaperna hos de utbytesplatser som finns på 
jordpartikeln.  

Henrys konstant (Kh) beskriver ett ämnes benägenhet att ackumuleras i vatten eller 
gasfas. Ämnen med låga värden på Kh är ofta ackumulerade i vattenlösning vid jämvikt 
och höga värden i gasfas.  
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7. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÄMNESTRANSPORT 

Projektet MGB syftar till att ta fram en enhetlig modell för miljögeoteknisk bedömning 
av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial. Modellen ska möjliggöra en samlad bedömning 
av en mångfald av aspekter avseende Användning (själva ban- och vägkonstruktionen) 
och dess Omgivning. Målsättningen är att modellen ska vara repeterbar och enkel att 
tillämpa.  

Syftet med denna rapport, som alltså utgör en del av projektet MGB, är att ge en 
förståelse för hur markens tekniska och kemiska egenskaper påverkar ämnestransport i 
en ban- och vägkropps omgivning. I detta kapitel samlas de styrande parametrarna för 
ämnestransport inom vissa aspekter (se Figur 4) och beskrivs mot en ban- eller 
vägsträckas omgivning se Figur 33. Därefter åskådliggörs för hur dessa parametrar kan 
påverka förutsättningar för ämnestransport.  

 
Figur 33: Ämnestransport i anslutning till ett ban- eller vägobjekt 

Utgångspunkten är vidare att det är viktigare att med rimlig noggrannhet kunna beskriva 
ämnestransport än att exakt beskriva den, se även kapitlet Introduktion. Detta låter sig t 
ex göras genom att beskriva de styrande faktorerna för ämnestransport och med dessa 
som underlag bedöma spridningsförutsättningarna från ett objekt. Med bedömningen 
om ämnestransport som grund kan man sedan göra en bedömning av effekter på 
människors hälsa och miljön. 

I denna rapport har olika kunskaper som geologi, hydrogeologi, markkemi m fl 
beskrivits. Alla har haft den gemensamma nämnaren att de avser kunskaper som 
beskriver förutsättningar för ämnestransport i omgivningen till en ban- eller 
vägkonstruktion.  
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Dessutom redovisas en enkel beskrivning av vilka ämnen som kan förväntas 
transporteras från en ban- och vägkonstruktion i kapitlet Miljöteknik. Exempel på 
ämnen som kan transporteras är t ex Zn och Fe från konstruktioner med krossat berg, 
gummiklipp eller tungmetaller från bergkross med t ex sulfidmineral.  

Många av de parametrar som erfordras finns redan idag att tillgå i den byggprocess som 
tillämpas av Banverket och Vägverket. T ex ingår i tidiga skeden att inhämta kunskap 
om ett områdes geotekniska förutsättningar. Ur detta kan man sedan till bedömningen 
av förutsättningar för ämnestransport inhämta kunskap om olika parametrar som 
grundvattennivå, jordlagerföljd m fl. Å andra sidan finns det andra parametrar som inte 
inhämtas idag, i vart fall inte regelmässigt. Till dess hör t ex flera olika markkemiska 
parametrar som beskriver den intilliggande omgivningen.  

7.1. Styrande parametrar 

Planering av ett ban- eller vägobjekt fram till att det byggs, delas normalt in i olika faser 
som förstudie, väg- eller järnvägsutredning, järnvägs- eller arbetsplan och 
bygghandling. Informationen som inhämtas i dessa olika skeden varierar från objekt till 
objekt och beror av fler faktorer knutna till det enskilda objektet såväl som tekniska och 
politiska till sin karaktär. En del objekt är små och belägna i glesbebyggda områden 
andra är stora och passerar tätorter eller kanske kulturhistorisk mark, etc.  

För att göra en bedömning av ämnestransport erfordras kunskap inom en rad olika 
områden. Beroende på bedömningens förväntade resultat, som ett detaljerat svar eller en 
översiktlig bedömning, erfordras olika grad av insats. Denna insats kan kopplas till den 
aktuella fas ett projekt befinner sig i, dvs en övergripande bedömning i utredningsskedet 
och en detaljerad i bygghandlingsfasen. Detta leder till att informationen kan preciseras 
underhand. T ex kan i utredningsskedet bedömningen om förutsättningarna för 
ämnestransport grunda sig på jordarts- och berggrundskartor tillsammans med 
topografiska kartor. För att i nästa fas, arbetsplanefasen, kompletteras med information 
som inhämtats från fältundersökningar omfattande t ex kornstorleksfördelning, organisk 
halt, grundvattenyta, pH mm. Detta skulle kunna innebära att t ex den hydrauliska 
konduktiviteten i utredningsskedet kan uppskattas till 10-3 till 10-7 och i planfasen, efter 
fältundersökningar, till 10-5 till 10-6. 

I projektet MGB är målsättningen att verktyget ska kunna nyttjas tidigt i byggprocessen. 
I fasen arbetsplan är informationsmängden normalt betydligt större än i de två 
föregående samtidigt som järnvägs- eller arbetsplanefasen genomförs relativt långt före 
ett bygge påbörjas därav utgör den fasen utgångspunkt här. Syftet med en arbetsplan är 
att identifiera en lämplig sträckning inom en tidigare föreslagen korridor. Vidare ska 
arbetsplanen innefatta en redovisning av genomförda samråd och en miljö-
konsekvensbeskrivning som ska godkännas av Länsstyrelsen. 
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För att ytterligare åskådliggöra de styrande parametrarna map ämnestransport i olika 
omgivningar används här ett exempel med en informationsmängd baserat på en 
ban/vägsträcka som tagits fram i planeringsfasen arbetsplan. Till en järnvägs- eller 
arbetsplan finns också normalt plan, profil och tvärsektionsritningar med intolkade 
geotekniska förutsättningar.  

Notera projektets definition där Användning avser ban- eller vägkonstruktionen 
och Omgivningen omfattar allt UTOM Användningen. 

Nedan ges två exempel avseende en ban- eller vägsträckning genom skogsmark på 
undergrund av morän respektive en sträckning genom lövskog på undergrund av lera 
och berg. I exemplen sammanställs olika aspekter med deras tillhörande parametrar i 
tabellform för att svara på om de är:  

⇒ 
⇒ 
⇒ 

relevanta aspekter 
om ytterligare information behövs med en 
kort motivering  

 
Det vill säga beskriva förutsättningarna för bedömning av ämnestransport.  

Notera speciellt att detta bara är exempel för att åskådliga styrande parametrar 
som kan ha betydelse för ämnens transport. I andra fall kan det vara andra 
parametrar som styr. 

7.1.1. Sträckning genom skogsmark på undergrund av morän  

Sträckan går omväxlande i svag bank och liten skärning (+/- 2 m) genom norrländsk 
barrskog. Sträckan ligger i sidolutande terräng och passerar på vissa sträckor mindre 
bäckar som leder till en sjö.  

Undergrunden utgörs av siltig morän som i ytan är stenig som mot djupet är mycket 
fast. Bergets överyta ligger som grundast på ca 10 m djup. Provgropar har utförts, 
siktkurvor finns men organisk halt har inte bestämts. 

Grundvattenytan befinner sig periodvis i nivå med markytan. Under torrperioder kan 
den sjunka till ca 2 m djup för att i samband med nederbörd fort stiga. Grundvattenytans 
gradient förväntas ligga parallellt med den sidolutande terrängen. I flackare partier har 
grunda våtmarker bildats då de dämmer vattenströmmen från högre liggande områden.  
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Förutsättningar för ämnestransport 
I Tabell 21 sammanställs aspekter och deras olika parametrar med en kortfattad 
bedömning map ämnestransport med utgångspunkt från exemplet beskrivet ovan.  
 
Tabell 21: Sammanställning av parametrar, skogsmark på undergrund av morän 

Aspekt Parameter Bedömning av ämnestransport 

  Rele-
vans 

Mer 
info? 

Motivering 

Berggrunds-
geologi 

Bergart och mineral Nej Nej Berg underlagrar tät morän och utgör ingen 
potentiell transportväg, se jordartsgeologi 

 Bildningssätt Nej Nej Se ovan 
Jordarts- 
geologi 

Bildningssätt  Ja Nej Moränen är tät mot djupet men notera att 
ytskiktet är stenigt och möjligen betydande 
transportväg för vatten i ytskiktet 

 Kornstorleks-
fördelning 

Ja Nej Lerhalten bestämd ? 

 Jordmineral Ja Ja Bestämning av mineraltyp saknas styr 
sorption map ler 

 Jordmån Ja Nej Kan uppskattas mht till landskapstyp  ger 
en uppfattning ytskiktens pH och innehåll 
av organiskt material 

Geoteknik Jordmateriallära    
 Densitet Ja Nej Kan bedömas utifrån vägledning i ett 

avgränsat intervall t ex  
1,7-1,9 t/m3 

 Vattenmättnadsg. Ja Ja Svår att uppskatta (i omättad zon), möjligen 
bedöma variation över året 

 Porositet Ja Nej Kan bedömas utifrån vägledning  
 Lagringstäthet Ja Nej Kan bedömas utifrån vägledning  Moräner 

är normalt väl lagrade 
 Organisk halt Ja Ja Ger möjlighet att bedöma sorption 
 Kornstorlek och 

graderingstal
Ja Nej Se kornstorleksfördelning 

 Permeabilitet Ja Nej Kan bedömas utifrån vägledning ger en 
uppfattning i ett intervall 

Hydrogeologi Vattens förekomst Ja Nej Yt- och grundvatten är beskrivet. 
Förekomsten av vatten i marken är relativt 
väl beskrivet. Mättade och  omättade 
förhållanden kan bedömas.  

 Akvifer Ja Nej Typ av akvifer kan bedömas, por-akvifer 
 In- och 

utströmningsom-råde. 
Ja Nej Kan bedömas mha kartunderlag, strömning 

i sektion kan bedömas med ledning av 
topografi 

 Hydraulisk 
konduktivitet 

Ja Nej Kan uppskattas baserat på 
kornstorleksfördelning 
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Fortsättning på Tabell 21: Sammanställning av parametrar, skogsmark på undergrund 
av morän 

Aspekt Parameter Bedömning av ämnestransport 

  Rele-
vans 

Mer 
info? 

Motivering 

Hydrologi Avrinningsområde Ja Nej Vilken är recipienten för det ämne som 
transporteras med vatten 

 Vattendelare, 
ytvattenflöden 

Ja Nej Beskriver hur ytvatten transporteras i ett 
avrinningsområde, majoriteten av 
nederbörden transporteras i det steniga 
ytskiktet, förhållandevis små mängder torde 
infiltrera i den finkorniga moränen. 

 Nederbörd Ja Ja Hur stora mängder vatten transporteras i 
området (och genom konstruktionen) 

Markkemi Fast fas    
 Mineralpartiklar Ja Nej Kornstorleksfördelning beskriver andelen 

finkornigt material 
 Lermineral Ja Ja Kornstorleksfördelning ger halt men 

mineral som beskriver potential för sorption 
beskrivs ej 

 Organiskt material Ja Ja Andelen organisk kol i jordens organiska 
material bidrar till sorption 

 Porvatten    
 Fysikaliska egensk. Ja Ja Temperatur, färg, och organiskt innehåll 

(lukt smak) 
 Kemiska egensk. Ja Ja Kan grovt bedömas men är mineralogin 

osäker erfordras komplettering med 
provtagning 

 Porgas Nej Nej Inga 
 Markkemiska 

mekanismer 
   

 Sorption Ja Ja Halt och typ av lermineral, halt organiskt 
kol behövs för bättre bedömning 

 Syra-bas Ja Ja pH styr förutsättningar för sorption 
 Redox Ja Ja Eh ger förutsättningar för vissa ämnens 

löslighet 
 Biokemi Ja Ja Halt av organiskt material i jord för att 

kunna uppskatta sorption 
 Komplexbildning Ja Ja pH och grundvattensammansättning i 

relation till de förväntade ämnena 
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7.1.2. Sträckning genom ett lövskog på undergrund av lera på berg 

Sträckan går omväxlande i svag bank och liten skärning (+/- 2 m) genom ett 
jordbrukslandskap med partier av lövskog. Sträckan ligger i flack men undulerande 
terräng. I höjdpartier kommer vägen att gå igenom berg och i de lägre partierna på lera. 
Sträckan passerar en å som leder vatten till en sjö.  

Undergrunden utgörs av ler som ställvis är siltig ovan berg.  

Grundvattenytan befinner sig periodvis i nivå med markytan. Under torrperioder kan 
den sjunka för att i samband med nederbörd fort stiga. Grundvattenytans gradient 
förväntas ligga parallellt med den sidolutande terrängen. I flackare partier har grunda 
våtmarker bildats då de dämmer vattenströmmen från högre liggande områden. 

Förutsättningar för ämnestransport 
I Tabell 22 sammanställs aspekter och deras olika parametrar med en kortfattad 
bedömning map ämnestransport med utgångspunkt från exemplet beskrivet ovan.  

Tabell 22: Sammanställning av parametrar, lövskog på undergrund av lera och berg 

Aspekt Parameter Bedömning av ämnestransport 

  Rele-
vans 

Mer 
info? 

Motivering 

Berggrunds-
geologi 

Bergart och mineral Ja  Ja Berg utgör potentiell transportväg, kunskap 
erfordras om sprickbildning 

 Bildningssätt Ja Ja Styr förutsättningar för transport, normalt 
ingen nämnvärd fastläggning 

Jordarts- 
geologi 

Bildningssätt  Ja Nej Lera, ställvis siltig 

 Kornstorleks-
fördelning 

Ja Nej Lerhalten bestämd ? 

 Jordmineral Ja Ja Bestämning av mineraltyp saknas styr 
sorption, specciellt map ler 

 Jordmån Ja Nej Kan uppskattas ?? till landskapstyp  ger en 
grov uppfattning om pH och innehåll av 
organiskt material 

Geoteknik Jordmateriallära    
 Densitet Ja Nej Kan bedömas utifrån vägledning i ett 

avgränsat intervall 
 Vattenmättnadsg. Ja Nej Kan bedömas utifrån vägledning 
 Porositet Ja Nej Kan bedömas utifrån vägledning 
 Lagringstäthet Ja Nej Kan bedömas utifrån vägledning Moräner 

är normalt väl lagrade 
 Organisk halt Ja Ja Ger möjlighet att bedöma sorption 
 Kornstorlek och 

graderingstal
Ja Nej Se kornstorleksfördelning 

 Permeabilitet Ja Nej Kan bedömas utifrån vägledning ger en 
uppfattning i ett intervall 

 



81 

Fortsättning på Tabell 22: Sammanställning av parametrar, lövskog på undergrund av 
lera och berg 

Aspekt Parameter Bedömning av ämnestransport 

  Rele-
vans 

Mer 
info? 

Motivering 

Hydrogeologi Vattens förekomst Ja Nej Yt- och grundvatten är beskrivet. 
Förekomst av vatten i marken är relativt väl 
beskrivet. Mättade och  omättade 
förhållanden kan bedömas.  

 Akvifer Ja Nej Typer av akvifer kan bedömas 
 In- och 

utströmningsomr. 
Ja Nej Kan bedömas mha kartunderlag, strömning 

i sektion kan bedömas med ledning av 
topografi 

 Hydraulisk 
konduktivitet 

Ja Nej Kan bedömas baserat på 
kornstorleksfördelning 

Hydrologi Avrinningsområde Ja Nej Vilken är recipient för det ämne som 
transporteras med vatten 

 Vattendelare, 
ytvattenflöden 

Ja Nej Beskriver hur ytvatten transporteras i ett 
avrinningsområde 

 Nederbörd Ja Ja Hur stora mängder vatten transporteras i 
området (och genom konstruktionen) 

Markkemi Fast fas    
 Mineralpartiklar Ja Nej Andelen ler kan bestämmas 
 Lermineral Ja Ja Typ av lermineral saknas för bedömning 
 Organiskt material Ja Ja Andelen organisk kol, styr sorption  
 Porvatten    
 Fysikaliska egensk. Ja Ja Temp, färg, och org innehåll (lukt smak) 
 Kemiska egensk. Ja Ja Kan grovt bedömas men är mineralogin 

osäker erfordras komplettering med 
provtagning 

 Porgas Nej Nej Möjligen en radonfråga, men ngra 
parametrar som skulle indikera 
ämnestransport i gasfas ? 

 Markkemiska 
mekanismer 

   

 Sorption Ja Ja Halt ler och organisk jord framgår ej 
 Syra-bas Ja Ja pH styr förutsättningar för sorption 
 Redox Ja Ja Eh/pH ger förutsättningar för ämnens 

lösningsbeteende 
 Biokemi Ja Ja Halt organisk jord för att kunna uppskatta 

sorption 
 Komplexbildning Ja Ja pH och grundvattensammansättning i 

relation till de förväntade ämnena 
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8. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Det svenska landskapet varierar mycket, såväl med avseende på markanvändning i form 
av skogs-, lantbruk eller tätorter, som med avseende på geologiska förhållanden, 
topografi, klimat etc. I denna varierande omgivning planerar och bygger Vägverket och 
Banverket sina anläggningar. Dessa ban- och vägkonstruktioner skär genom landskapet 
vars varierande förhållanden ger upphov till olika förutsättningar för ämnestransport. I 
vissa fall går konstruktionen i skärning och i andra fall i bank genom skogsmark i andra 
fall passerar den ytvattendrag, sjöar eller havsstränder etc. Exemplen på olika 
omgivningar som en ban- eller vägkonstruktion anläggs i är otaliga. Med kunskap om 
Omgivnings- och Användningsaspekter och deras parametrar som styr ämnestransport 
kan man diskutera förutsättningen för ämnestransport i olika omgivningar. 

Syftet med denna rapport var att ge en förståelse för hur omgivningens kemiska och 
tekniska egenskaper ger förutsättningar för ämnestransport. Genom att göra ansatsen att 
det finns en källa och vatten som kan lösa och transportera ett ämne från en väg- och 
bankonstruktion till omgivningen kan vi följa ett ämnes transportväg genom marken. 
Med källa avses i detta fall ett material i en ban- eller vägkonstruktion, t ex krossat berg 
som genom mekanisk eller kemisk vittring frigör ämnen som lösta i vatten transporteras 
med en vattenström i Omgivningen. 

Med utgångspunkt i kunskap om hydrogeologi kan man då t ex nyttja indelningen som 
Vägverket (1998) gjort i olika typområden efter hydrogeologiska förutsättningar. I den 
indelningen varierar den hydrauliska konduktiviteten [m/s] mellan 10-2 till 5*10-9 dvs 
den hydrauliska konduktiviteten varierar upp till 2 miljoner gånger. Den högre 
konduktiviteten hänförs till ett typområde som utgörs av svallavlagringar av grus och 
den lägre av siltig morän. Detta är två olika områden med avseende på hydrogeologiska 
förutsättningar som beskriver ett stort spann men likväl kan de förekomma på en och 
samma ban- eller vägsträcka.  

Med ledning av vår kunskap om jordartsgeologi kan vi med stöd av jordartskartor 
identifiera områden där en sådan situation skulle kunna uppstå. Ett exempel kan vara en 
i anslutning till en åsbildning i en norrländsk älvdal.  

Med fortsatt resonemang, i dessa två ytterligheter map hydraulisk konduktivitet, kan 
man ställa sig frågan hur de markkemiska förutsättningarna är på denna sträcka. Vi vet  
bl a med hänvisning till jordens bildningssätt och dess kornstorleksfördelning en del om 
den fasta fasens förutsättningar för att retardera ämnen som transporteras. De styrande 
parametrarna här är ju sorption något som kännetecknas av material med stor specifik 
yta något som är aktuellt för lermineral, organisk jord och hydroxider.  

Alla partiklar i jorden kan i princip bidra till sorption men partiklar med stor specifik 
yta och laddning har större potential. Kapaciteten att adsorbera metalljoner beror därav 
av kornstorleken (mindre partiklar större specifik yta), mängd och typ av organiskt 
material samt oxid och hydroxidhalter samt laddning. Dessa partiklar finns såväl i egen 
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form men också ofta på andra grövre partiklar. Vanliga jordars katjonutbyteskapacitet 
CEC (mekv/100 g TS jord) kan beräknas överslagsmässigt enligt nedanstående formel.  

Katjonutbyteskapaciteten = 0.7 (% ler) + 3,5 (% C), Källa: Appelo et al (1999) 

Formeln indikerar att katjonutbyteskapaciteten är ca 5 ggr större för organiskt material 
(C) än för ler. I en mineraljordart t ex en morän är dock halten ler normalt större än det 
organiska innehållet vilket skulle ge att lerhalten har större betydelse. Å andra sidan 
sorptionen på lerpartiklar känsligare för rådande markkemiska parametrar som pH och 
typen av lermineral, se Tabell 13. Därför är intervallet mellan lägsta och största 
katjonutbyteskapacitet stort och känsligt för variationer i pH. I verkligheten 
förekommer pH-fluktuationer, olika ytor och konkurrens mellan ämnen, svårbedömd 
komplexbildning etc enligt Espeby et al (1997). Det finns flera enkla empiriska 
samband för att bestämma sorptionen men enligt Espeby et al (1997) är de trubbiga 
instrument med hänvisning till omgivningens komplexitet. Med kunskap om det 
organiska materialets fysikaliska egenskaper är dock halten organiskt material en 
potentiell och styrande parameter för att konservativt kunna uppskatta sorption menar 
Mácsik (2002). 

Det finns ett antal huvudfaktorer med avseende på transport av ämnen i den mättade 
zonen som måste vara uppfyllda för att ämnen överhuvudtaget ska transporteras i någon 
nämnvärd omfattning, till dessa hör att 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

det finns en källa  

det finns vatten som kan lösa och transportera ämnet 

marken kan transportera vatten i nämnvärd omfattning 

Dessa frågeställningar är relaterade till aspekterna hydrologi, hydrogeologi och 
jordartsgeologi. Finns dessa förutsättningar för transport är det sedan andra aspekter 
som styr om ämnet bromsas upp på något sätt som t ex kan ske genom: 

fastläggning, nedbrytning eller omvandling 

Den kanske viktigaste aspekten är där sorption eller fastläggning som dels styrs av 
aktuella jordarter och dels av markkemiska förutsättningar. Den dominerande orsaken 
till sorption är jonutbyte, ytkomplexbildning eller hydrofob interaktion. För att någon 
nämnvärd sorption ska aktualiseras ska dock jordarten speciellt ha hög specifik yta 
något som normalt är fallet för organisk jord, lermineral och hydroxider. Därav följer att 
kornstorleksfördelningen och halt av organiskt material styr jordens möjlighet att 
fastlägga ämnen. 
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Bedömningsgrunder 

Projektet MGB syftar till att ta fram en enhetlig modell för miljögeoteknisk bedömning 
av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial. I projektet, se Svedberg et al (2002a) har det 
tidigare föreslagits att tillämpa en likartad metodik som Naturvårdsverket (1998b) 
beskriver sin rapport avseende Förorenade områden. I rapporten samlas olika 
spridningsförutsättningar som underlag för en riskbedömning med avseende på hur fort  
föroreningar i halter och mängder som kan medföra risk för negativa effekter kan 
spridas. Dessa spridningsförutsättningar ställs sedan mot andra aspekter relaterat till 
föroreningens nivå, dess farlighet samt områdets känslighet och skyddsvärde. I Figur 34 
åskådliggörs detta i ett diagram där den lodräta axeln utgör spridningsförutsättningar. 

 

Figur 34: Diagram för att åskådliggöra en samlad bedömning, Källa: 
Naturvårdsverkets (1998b). 

Tillämpar man den nomenklatur som nyttjats i projekt MGB kan den lodräta axeln i 
Figur 34 jämföras med förutsättningar för ämnestransport i omgivningen, dvs denna 
föreliggande rapport. För en lerig morän skulle t ex spridningsförutsättningarna map 
hydraulisk konduktivitet betraktas som små och för en svallavlagring betraktas som 
mycket stora. 

Tillgängligt underlag 
En jordarts- och en berggrundskarta kan ge underlag för en grov bedömning av 
markkemiska parametrar som mineral, kornstorleksfördelning, mängd, typ av 
lermineral, organisk jord eller hydroxider etc.  

 



85 

Svallgrus har låg specifik yta och kommer inte att bidra nämnvärt till att ett ämne 
retarderar till följd av sorption. Den siltiga moränen å sin sida innehåller normalt 
finkornig jord varför en potential för sorption torde föreligga.  

Man kan alltså enkelt bedöma att en svallavlagring har goda förutsättningar för 
ämnestransport och obetydlig sorption. På motsvarande sätt kan vi bedöma att en siltig 
morän transporterar små mängder vatten och torde ha en potential att sorbera ämnen. 
Det erfordras dock ytterligare information för att bedöma sorption. Vi kan inte heller 
säga mycket om grundvattnets fysikaliska eller kemiska egenskaper med detta underlag 
som bas, varför vi antingen har att söka ny information, göra en grov bedömning eller 
ingen alls. Det finns också annan information som kan vara bra att inhämta t ex map 
andra hydrogeologiska parametrar kopplade till ett grundvattens avrinningsområde som 
grundvattenytans gradient, ytvattendelare, in- eller utströmningsområde, recipient m fl. 

Erforderlig information 
För att göra bedömningar behövs information i erforderliga mängder anpassade till 
bedömningens syfte. Lite indata till en bedömning ger ofta en grov och försiktig 
bedömning, mera information bör ge en noggrannare bedömning men den kräver å sin 
sida ännu mera resurser och sannolikt också mer baskunskap hos bedömaren.  

I en annan del av projektet kommer vi sedan att kommentera hur information om dessa 
parametrar kan bestämmas. Till detta förs sedan en diskussion om denna information 
finns inom den nuvarande byggprocessen för ban- och vägkonstruktioner. 
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