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Sammanfattning

I samband med byggande av en planskild korsning efter väg 97 i Södra Sunderbyn, skulle ca 
20 000 m3 sulfidjord schaktas bort. Sulfidjorden lades upp som en långsträckt 
terrängmodellering längs med väg 97. På uppdrag av Vägverket Region Norr följer Luleå 
tekniska universitet upp eventuell miljöpåverkan från terrängmodelleringen enlig ett uppsatt 
kontrollprogram. Det är framförallt sulfidjordens försurningsegenskaper och hur det påverkar 
miljön som är av intresse. Programmet omfattar kontroll av den upplagda sulfidjordens 
geotekniska och miljögeotekniska egenskaper, oxidation av den upplagda sulfidjorden, 
lakvattenbildning i terrängmodellen samt provtagning och analys av yt- och grundvatten kring 
terrängmodellen. Kontrollprogrammet omfattar 5 års mätningar och analyser.  

Den här rapporten innehåller en beskrivning av arbetsgången vid schaktning och uppläggning 
av sulfidjordsmassorna, terrängmodelleringens uppbyggnad, kontrollprogrammets omfattning 
samt resultat och utvärdering av det första årets mätningar och analyser. 

Under det första året kan inte någon påverkan större än den naturliga variationen påvisas 
kring terrängmodellen. I området där terrängmodellen är upplagd består den naturliga 
jordprofilen av sulfidjord. Ett år är för kort tid att för att se någon påverkan från den upplagda 
sulfidjorden.  





Innehållsförteckning                Sida

Sammanfattning

1 Inledning 1 
 1.1  Uppdrag 1
 1.2  Bakgrund 1
 1.3  Syfte 2
 1.4  Målsättning 2
 1.5  Rapportens innehåll 2

2 Terrängmodellen 3 
 2.1  Utformning 3
 2.2  Urschaktning 3
 2.3  Utläggning av massor i terrängmodellen 4

3 Kontrollprogram 6 
 3.1  Omfattning 6
 3.2  Kontroll av entreprenad 6
 3.3  Sättningar och volymbestämning 7
 3.4  Upplagd sulfidjord 8
 3.5  Grundvatten 9
 3.6  Ytvatten 10
 3.7  Lakvatten 16

4 Resultat 17 
 4.1  Upplagd sulfidjord 17

4.1.1  Geoteknisk jordartskarakterisering 17 
4.1.2  Kemisk jordartskarakterisering 18 

 4.2  Grundvatten 21
 4.3  Ytvatten 28
 4.4  Lakvatten 36

5 Kompletterande undersökningar 37 

6 Åtgärdsförslag 38 

7 Slutsatser 38 

Referenser 39 

Bilagor 1-11 
Bilaga 1 Geotekniska undersökningar 
Bilaga 2 Väg 97 - försurningspotential, material från BH 33, MRM 
Bilaga 3 Ritningar terrängmodell 
Bilaga 4 Bilder från arbetet med schaktning och uppläggning av jordmassor 
Bilaga 5 Jordartsprotokoll från kontroll av täckskiktet, WSP 
Bilaga 6 Metodbeskrivning försurningspotential (LTU:s metod) 



Bilaga 7 Analysmetodik V-3a och M-1c 
Bilaga 8 Analysresultat jordprov, Analytica 
Bilaga 9 Resultat från lakförsök, LTU:s laboratorium 
Bilaga 10 Analysresultat grundvattenprov, Analytica
Bilaga 11 Analysresultat ytvattenprov, Analytica 
Bilaga 12 Analysresultat lakvattenprov, Analytica 



1 Inledning 

1.1 Uppdrag 
Vägverket Region Norr har utformat en terrängmodellering av urschaktade massor bestående 
av sulfidjord. Sulfidjorden schaktades upp vid byggandet av en planskild korsning efter väg 
97 i Södra Sunderbyn, mellan Luleå och Boden. På uppdrag av Vägverket har Luleå tekniska 
universitet tillsammans med Ecoloop AB, satt samman ett kontrollprogram för att följa upp 
den eventuella miljöpåverkan från terrängmodelleringen och från urschaktningen. Syftet med 
kontrollprogrammet är att belysa eventuell oxidation av sulfidjorden i terrängmodelleringen, 
undersöka eventuell miljöpåverkan från terrängmodellen samt undersöka geotekniska och 
miljögeotekniska egenskaper för materialet i terrängmodellen.  

1.2 Bakgrund 
Sulfidjord är resultatet av sedimentations- och mikrobiella processer som ägt rum i avsnörda 
havsvikar med tillgång på organiskt material, järn och svavel, (Mácsik 1994). De avsnörda 
havsvikarna har bildats till följd av landhöjning. När det organiska materialet bröts ner i dessa 
havsvikar bildades syrefria zoner och det är i dessa zoner som svavel- och järnföreningar 
ombildades. Kännetecknande för sulfidjord som inte reagerat med syre är att den är svart. 
Jorden kallas därför ibland i vardagligt tal för svartmocka. I samma takt som sulfidjorden 
tillåts reagera med syre blir den gråbrun/rostfärgad. Sulfidjordens reaktion med syre ökar 
vätejonskoncentrationen vilket är lika med ett sänkt pH-värde. Hög sulfathalt tillsammans 
med lågt pH-värde underlättar dessutom lakningen av olika tungmetaller. Det låga pH-värdet 
tillsammans med metallföreningarna i löst form kan inverka på växter och djur. 

I Sverige förekommer sulfidjord i ett brett stråk längs Norrlandskusten från Gävle i söder till 
Haparanda i norr, dvs. inom de områden där huvuddelen av Norrlands industri, bebyggelse 
och infrastruktur är lokaliserad. Hanteringen av sulfidjord i samband med byggande är 
därmed ofta förknippad med stora kostnader och långa handläggningstider då ”säkra” 
lösningar prioriteras. Detta lägger hinder i planering av projekt och leder till en olycklig 
situation som uppstått till följd av bristfällig kunskap om sulfidjord hos alla aktörer i 
byggprocessen, byggare, myndigheter och andra. 

Till följd av byggandet av en planskild korsning i Södra Sunderbyn skulle stora mängder jord 
schaktas bort. Jorden på det aktuella stället bestod av sulfidjord. Uppskattningsvis drygt
20 000 m3 sulfidjord som inte reagerat med syre, skulle schaktas ur. Utdrag ur de geotekniska 
undersökningarna som utfördes när korsningen projekterades återfinns i bilaga 1. 

Allmänt gäller att vid hantering och deponering av sulfidjord bör jorden deponeras så att 
syretillförsel förhindras. Istället för att transportera sulfidjorden till deponi, anlades en 
terrängmodellering av sulfidjorden. För att minska miljöpåverkan täcktes sulfidjorden över så 
att den skyddades från direktkontakt med luftens syre. 

Innan sulfidjorden schaktades, provtogs och analyserades den. Provtagningen utfördes i en 
punkt på två olika djup, 2,4 m och 4,4 m. Jorden bedömdes som en siSuLe (siltig sulfidlera) 
med hög till medelhög försurningspotential. Försurningspotentialen avtog med djupet. 
Analysresultaten finns bifogade i bilaga 2. 
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1.3 Syfte 
Syftet med projektet och kontrollprogrammet är att undersöka och dokumentera den 
eventuella miljöpåverkan på kort och medellång sikt (5 år) som kan bli följden av att 
sulfidjord deponeras som en terrängmodell. Syftet är också att samla in information om i 
vilken utsträckning sulfidjorden påverkas av oxidation till följd av olika täckskiktstjocklekar. 
Vidare är syftet med projektet att karakterisera sulfidjorden genom att undersöka jordens 
geotekniska och miljögeotekniska egenskaper. Syftena med detta projekt, liksom dess 
målsättningar, ligger väl i linje med en ansökan om ett doktorandprojekt som LTU lämnat in 
till Vägverket respektive Banverket.

1.4 Målsättning 
Målsättningen med projektet är att under flera år följa upp eventuell miljöpåverkan från 
terrängmodellen som består av upplagd sulfidjord samt att värdera tre olika täckningsmetoder 
för sulfidjord. Värderingen baseras på resultat från kemiska och geoteknisk analyser gjorda på 
aktuell sulfidjord samt analyser av grund-, yt- och lakvatten.

En långsiktig målsättning med arbetet är att kunna nyttja erhållna erfarenheter i framtida 
projekt med sulfidjordsmassor, för att förhoppningsvis uppnå en mer ekonomisk och 
miljömässig hantering jämfört med vad som vanligtvis är fallet idag. Detta kommer även att 
underlätta diskussionerna med miljömyndigheter på såväl lokal, regional och nationell nivå. 

1.5 Rapportens innehåll
I denna första delrapport beskrivs hur terrängmodellen byggdes upp, utförda installationer av 
mätutrustning och kontrollprogrammets omfattning. Rapporten innehåller även resultat och 
utvärdering av det första årets undersökningar och mätningar. 
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2 Terrängmodellen 

2.1 Utformning 
Sulfidjorden schaktades under två perioder. Den första perioden sträckte sig från december 
2004 till februari 2005. Den andra perioden genomförds under sommaren 2005. De 
urschaktade massorna lades upp norr om väg 97 vid Södra Sunderbyn, enligt figur 2.1. 
Längden på den aktuella terrängmodellen var ca 450 m, med en höjd på ca 3 m och en bredd i 
basen på 25 - 30 m. Terrängmodellen sträcker sig från sektion 7/730 till 8/200. Ritningarna på 
terrängmodellen återfinns i bilaga 3. 

igur 2.1  Översiktsskiss som visar läget på terrängmodellen. 

errängmodellen delades in i tre olika delar, där täckningen av den upplagda sulfidjorden 

A. Sulfidjorden i en tredjedel av terrängmodellen täcktes med ett förhållandevis tjockt 

rst lades 

B. errängmodellen täcktes med ett något tunnare täckskikt. Denna 

C. v terrängmodellen täcktes enbart av matjord med en tjocklek av minst 

.2 Urschaktning 
n delas in i olika steg för att lättare förstås, se figur 2.2. De 

en

N
Terrängmodell 

F

T
utfördes på tre olika sätt enligt följande:  

täckskikt, som i hög mån ska förhindra oxidationsprocessen av sulfidjorden. 
Täckskiktet gjordes 0,5 m tjockt av välpackad ej sulfidhaltig mineraljord. Öve
ett lager matjord, med en tjocklek av ca 0,1 m. Denna täckning utfördes på delen 
närmast Luleå. 
En tredjedel av t
byggdes upp med 0,3 m ej sulfidhaltig mineraljord som i sin tur täcktes med den
avtagna matjorden med en tjocklek av ca 0,1 m. Denna täckning utfördes på 
mittendelen. 
En tredjedel a
0,1 m. Denna typ av täckning kunde betraktas som ett nollalternativ, det vill säga som
om sulfidjorden inte alls täckts. Denna täckning utfördes på delen närmast Boden. 

2
Arbetet med urschaktningen ka
olika stegen är numrerade i samma ordning som arbetet utfördes. Steg 1 innebar att matjord
där terrängmodellen skulle placeras, togs bort och lades på hög för att senare kunna läggas 
överst på terrängmodellen. Steg 2 - 5 och 7 är att betrakta som ytligare schakter ner till ca 3 
meter under markytan. Steg 6 är ett djupare schakt som kunde genomföras en tid efter det att
grundvattennivån hade sänkts med wellpoint. 

3(39)



Figur 2.2  Schematisk bild på hur urschaktningen utfördes. Sifforna visar ordningsföljden.  

Den yta som fanns tillgänglig för att deponera sulfidjorden visade sig vara för liten. Även 
höjden på terrängmodellen var begränsad. Det innebar att ytterligare markområden fick tas i 
anspråk. Det nya området låg i terrängmodellens förlängning, närmare Luleå.  

Schaktningsarbetet underlättades mycket tack vare att arbetena pågick under den kalla delen 
av året så att tjälad mark kunde utnyttjas som förstärkning av transportvägarna. Detta faktum 
utnyttjades även då det stod klart att området för deponin var för litet. De jordmassor som 
först lagts vid terrängmodellens del närmast Boden, del C, flyttades till det extra markområdet 
närmast Luleå. Det var nödvändigt för att rymma de jordmassor som kom från område 7 i 
figur 2.2 till ett ställe med kortast möjliga transporter. Detta ansågs nödvändigt då 
urschaktningen av område 7 utfördes sommartid utan hjälp av den stabiliserande tjälen. 

2.3 Utläggning av massor i terrängmodellen 
De ytliga jordmassorna som ligger under matjorden och som har oxiderats, transporterades 
och lades upp vid sidan av terrängmodellen för att senare användas som täckskikt när 
terrängmodellen byggts färdigt.  

Vartefter den av syre opåverkade sulfidjorden grävdes ur transporterades massorna till 
terrängmodellen med start längst bort mot Luleå och på två andra ställen, enligt figur 2.3. 
Skälet till att terrängmodellen fylldes på vid tre olika ställen från början (1:1, 1:2 1:3), var att 
ett av transportfordonen var en lastbil som hade begränsad framkomlighet.  
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Luleå 

1:1 2:1 1:2 2:2 1:3 3 5 4 

Figur 2.3   Figuren visar i vilken ordning terrängmodellen fylldes. I inledningsskedet tippades 
massor på tre olika ställen (1:1, 1:2 och 1:3). 

Tanken från början var att sulfidjorden skulle läggas ut i skikt. Stabiliteten i sulfidjorden var 
dock för dålig. Jorden tippades istället i marknivå och pressades sedan ihop med hjälp av en 
schaktmaskin. På så sätt kunde massorna läggas upp till en höjd på ca 2 m. För att komma upp 
högre, utnyttjades tjälad mark för att skapa stabilare förhållanden. På detta sätt kunde 
terrängmodellen byggas upp med två lager. 

Uppläggning av massorna från område 7 utfördes på sommaren. Massorna var lösa och det 
var svårt att få stabilitet på denna del. De upplagda massorna saknade bärighet och gick inte 
att köra på, vilket gjorde att det blev svårt att forma terrängmodellen. Sidorna ville även rasa 
ut. Det fick till följd att överytan blev ojämn med gropar. På denna del, del C, skulle ingen 
täckning ske utan endast ett tunt matjordslager läggas ut. I ett parti i mitten av denna del hade 
det bildats en större grop som blev vattenfylld, se figur 2.4. Vattnet försökte dräneras bort via 
ett grävt dike i terrängmodellen. Eftersom det inte gick att köra på och justera 
terrängmodellens överyta beslöts att gropen skulle fyllas igen av fyllnadsmassor från sidan 
med hjälp av en grävmaskin. 

Figur 2.4.  Vattenfylld grop i del C av terrängmodellen, där överytan inte gick att justera pga 
dålig bärighet.
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3 Kontrollprogram 

3.1 Omfattning 
Kontrollprogrammet omfattar följande punkter: 

Kontroll av entreprenad 
 - hur gick schaktningsarbetet och utläggningen av sulfidjordsmassorna 
 - kontroll av täckskiktets tjocklek. 

Sättningar och volymbestämning 
 - inmätning av marknivån under terrängmodellen med hjälp av slangsättningsmätare 
 - inmätning av terrängmodellens överyta 

Upplagd sulfidjord 
- Karakterisering genom bestämning av geotekniska parametrar: skrymdensitet, 

vattenkvot, flytgräns, plasticitetsgräns, glödgningsförlust, odränerad 
skjuvhållfasthet, sensitivitet och kornstorleksfördelning. 

- bestämning av kemiska parametrar: försurningspotential (lakförsök med mätning 
av pH, konduktivitet, redoxpotential) och analys av metall- och svavelhalter. 

Grundvatten
 - portrycksmätning och provtagning med hjälp av BAT-spetsar. Analys av pH, 
  konduktivitet, redoxpotential, metall- och svavelhalter. 

Ytvatten
 - provtagning i några punkter runt terrängmodellen och analys av pH, 
  konduktivitet, redoxpotential, metall- och svavelhalter. 

”Lakvatten”, vatten som tränger igenom terrängmodellen
 -  provtagning med lysimetrar på botten av upplagda sulfidjordsmassor och under  
  täckskiktet på terrängmodellen. Analys av pH, konduktivitet, redoxpotential,
  metall- och svavelhalter, samt mängden lakvatten. 

Oxidationsfront i terrängmodellen 
 - jordprovtagning i terrängmodellen för att bestämma oxidationsfrontens läge. 

3.2 Kontroll av entreprenad 
Arbetet med schaktning och uppläggning av jordmassorna dokumenterades med fotografier. I 
bilaga 4 återfinns ett urval av dessa bilder. 

Den 14 juni kontrollerades täckskiktets tjocklek med hjälp av skruvprovtagning i två punkter 
var hundrade meter. Jordartsprotokoll från provtagningen redovisas i bilaga 5. 

Provtagningen gjordes ner till 1-2 m djup. Det noterades då att det fortfarande fanns tjäle 
inbyggt i terrängmodellen och på några ställen även mindre områden med enbart snö. 
Kontrollen utfördes för att vara till hjälp vid efterjustering av terrängmodellens överyta. 
Mätningarna visade att täckskiktets tjocklek varierade från ca 0,3 - 0,6 m. Utifrån kontrollen 
går det inte att se att det är någon skillnad i täckskiktets tjocklek i del A och B. Del C, närmast 
Boden, var inte färdigställd när kontrollen utfördes. Resultaten visar på svårigheten att lägga 
ut ett täckskikt med en viss tjocklek, när det är problem med att packa och få en jämn överyta 
på jorden under. 

Kontroll av täckskiktets egenskaper har ej gjorts ännu. 

6(39)



3.3 Sättningar och volymbestämning 
För att kunna bestämma volymen av terrängmodellen har markområdet, där terrängmodellen 
placerats, mätts in. När terrängmodellen var färdigbyggd, mättes dess överyta in. På grund av 
att täckjorden var frusen i stycken justerades täckskiktets tjocklek efter första sommaren. För 
att följa konsolideringsförloppet och den successiva sammanpressningen av de hålrum i 
terrängmodellen som inte pressats samman under entreprenadarbetet, avvägs dess överyta två 
gånger per år under det första åren.

För att särskilja sättningar i den underliggande marken från sättningar i materialet i 
terrängmodellen, har slangar placerats i ursprunglig marknivå under terrängmodellen. 
Slangarna är av PEM-plast och har dimensionen 50 mmØ. Slangarnas nivå kan mätas in med 
hjälp av en tryckmätare, som förs in i slangen enligt figur 3.1, sk slangsättningsmätning. 
Mätningarna upprepas och nivådifferenserna mellan mättillfällena ger sättningens omfattning. 
Figur 3.2 visar utläggningen av en slang för slangsättningsmätning. Sex slangar lades ut med 
80 meters avstånd emellan och på ett ställe 40 m. Slangarna lades ut i sektion 7/800, 7/880, 
7/920, 8/000, 9/080 och 8/160, se även ritning i bilaga 3. Utvärdering av sättningar och 
volymbestämning har ej gjorts ännu. 

Tryckgivare

Referensyta

Tryckgivare

Referensyta

Figur 3.1 Schematisk bild av slangsättningsmätning. En tryckgivare som är förbunden  
  med en referensyta registrera tryck och därmed nivå. 

Figur 3.2 Utläggning av en slang för slangsättningsmätning, med den träställning som ska 
hålla slangen på plats. 
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3.4 Upplagd sulfidjord 
Den sulfidjord som lades upp i terrängmodellen har undersökts ur geoteknisk och kemisk 
synvinkel. Syftet med undersökningarna var att karakterisera sulfidjorden. Karakteriseringen 
av de geotekniska egenskaperna omfattar standardundersökningar där följande storheter har 
kvantifierats: 

Skrymdensitet, vattenkvot, flytgräns och plasticitetsgräns  
Glödgningsförlust
Odränerad skjuvhållfasthet och sensitivitet  
Kornstorleksfördelning

Provtagningen för karakteriseringen utfördes genom att vanliga provtagningsrör för 
kolvprovtagning, med diametern 50 mm, trycktes in i den upplagda jorden. Dessa små 
provtagningsmängder kunde inte rättvist spegla de stora porvolymer som den upplagda jorden 
hade till följd av klumpbildning. För att bättre kunna bestämma skrymdensitet krävs en större 
provmängd. Skrymdensiteten i de upplagda massorna bestämdes därför även genom att ett rör 
med diametern 302 mm trycktes ner i sulfidjorden med hjälp av en traktor. Undersökningarna 
utfördes vid LTU:s laboratorium. 

Jordens kemiska egenskaper analyserades och kvantifierades genom att följande storheter 
bestämdes: 

Försurningspotential (där pH, Eh och redoxpotential mäts vid lakförsök) 
Totalhalt av svavel och metaller 

Metoden som användes för att analyseras jordens försurningspotential, LTU:s metod, finns 
beskriven i bilaga 6. Försöken utfördes vid LTU:s laboratorium. Analyser av svavel och 
metallhalter utfördes av Analytica AB enligt metodik M-1c, se bilaga 7. 

För de kemiska analyserna togs markprover med en mindre spade och provmaterialet 
förpackade i plastpåsar där det mesta av syret har sugits ut ”för hand”.  

I figur 3.3 visas en schematisk bild över var de 27 proverna är tagna i terrängmodellen. 

450 m
Del A Del B Del C 

Provpunkter 

Mot Luleå 

2C 
5C 
8C 

2B
5B
8B

3B
6B
9B

1B
4B
7B

1A 
4A 
7A 

3A 
6A 
9A 

2A
5A
8A

1C
4C
7C

3C 
6C
9C 

Mot Boden

Lysimetrar

Figur 3.3 Schematisk bild över var i terrängmodellen proverna på sulfidjorden är tagna och 
vilken märkning respektive prov har. 
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Metall- och svavelhalter samt plasticitetsgränser och kornstorleksfördelning har endast 
undersökts på proverna rakt ovanför lysimetrarna, totalt 9 st. I del C flyttades den upplagda 
jorden som provtagits till ett område närmare Luleå, bortanför del A. Dock lämnades en 
jordhög kvar över lysimetern. De kemiska analyserna i del C har utförts enligt 
kontrollprogrammet. Däremot har den geotekniska karakteriseringen endast utförts för 
proverna rakt ovanför lysimetern, eftersom övrig jord transporterats bort. 

Materialet i täckskiktet undersöks på samma sätt som den deponerade sulfidjorden. Dessutom 
undersöks permeabiliteten eller den hydrauliska konduktiviteten i täckskiktet. Särskild 
uppmärksamhet riktas på permeabilitet för luft. Vattenmättnadsgraden bestäms eftersom 
denna till stor del avgör möjligheten för luft att tränga in genom täckskiktet. 

3.5 Grundvatten 
Innan schaktning gjordes till fullt djup har grundvattenytan sänkts i området. Ursprunglig 
grundvattennivå, där schakten skulle vara som djupast, låg på +2,0 m (mars 2004). Marknivån 
låg på +5,0 m. Schaktningen skedde ner till nivå -1,5 m. En pumpstation ser till att 
grundvattennivån bibehålls sänkt i schakten. Grundvattensänkningen blir störst i schaktens 
närområde. Detta medför att sulfidjordens vattenmättnadsgrad kan sjunka under 100 % varvid 
syre kan tränga in i porsystemet. Jorden kommer därmed att syresättas och oxideras med 
tiden. Enligt avsnitt 1.2 kan sulfidjord som tillåts reagera med syre ge en miljöpåverkan 
genom försurning och urlakning av metaller.  

För att följa upp portryckssänkningen och påverkan på grundvattnets kvalité installerades 
BAT-spetsar på fyra olika ställen (A-D), enligt figur 3.4.

C

D

A B

Figur 3.4  Ruterna visar var BAT-spetsarna installerades. 

Vid A-C installerades BAT-spetsarna i samma sektioner som lysimetrarna. Installeringen vid 
dessa punkter skedde i januari. Vid D installerades BAT-spetsarna i början av oktober. Vid A 
och B är två BAT-spetsar installerade och vid C och D fem stycken. Angivna nivåer för BAT-
spetsarna framgår av tabell 3.1. I tabellen anges även marknivån vid provpunkterna. Marken 
lutar något. 

Tabell 3.1  Nivåer för BAT-spetsarna och markytan i provtagningspunkterna.
A B C D

Markyta +3,7 +4,8 +4,0 +4,8
BAT-spetsar +1,0 +3,0 +2,5 +3,0

-1,0 ±0,0 +1,5 +1,5
±0,0 ±0,0 
-1,5 -1,5
-2,2 -3,0
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Vid A är BAT-spetsarna installerade 2,72 respektive 4,71 m under markytan och vid B 1,82 
respektive 4,80 m under markytan. Vid C är de fem BAT-spetsar installerade 1,5, 2,68, 4,08, 
6,0 respektive 6,7 meters djup under markytan. Vid D är BAT-spetsarna installerade 1,85, 
3,25, 4,61, 6.11 och 7,68 m under markytan. 

För att skydda rören som sticker upp ovanför markytan placerades betongringar med ett 
enkelt trälock ut så att rören omgärdades av betongringen. Trots det blev i samband med 
schaktningsarbeten betongringen vid B bortgrävd och ett av rören avslitet. Den BAT-spetsen 
med tillhörande rör fick därför installeras om. 

Kontrollprogrammet sträcker sig över en femårsperiod. Under denna tid mäts portryck och tas 
grundvattenprov ut enligt följande schema: 

År 1  3 gånger per år 
År 2  3 gånger per år 
År 3  2 gånger per år 
År 4  2 gånger per år 
År 5 och framåt 1 gång per år 

Proverna analyseras med avseende på lösta metall- och svavelhalter enligt metodik V-3a, se 
bilaga 7. Dessutom mäts vattenprovernas redoxpotential, pH och konduktivitet.

3.6 Ytvatten 
Ytvattenprov togs vid provpunkterna 1, 2, 3 och 4 i närheten av terrängmodellen enligt figur 
3.5.

1
2

3 4
1
2

3 4

Figur 3.5 Kartbild över platserna för provtagning av ytvatten. Syftet är att kontrollera 
eventuell påverkan från terrängmodellen.

Den streckade linjen i figur 3.5, visar var vattendelaren är och pilarna visar ytvattnets 
riktning. Ytvattnet från området till vänster om den streckade linjen kommer att rinna mot 
provplats 1, ett dike som är beläget vid terrängmodellens ände mot Luleå. Ytvattnet från 
området till höger om linjen kommer att rinna ner till en pumpstation som sänker grundvattnet 
i området kring viadukten. Pumpstationen pumpar upp grund- och ytvatten, som först leds i 
kulvert och sedan i ett öppet dike parallellt med väg 97 mot provplats 1. Detta innebär att 
stora delar av det ytvatten som bildas kring terrängmodellen rinner mot provplats 1. Från och 
med juni 2005 togs ytvattenprov även från provpunkt 4, se figur 3.5, där kulverten utmynnar i 
diket vid väg 97. 
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Provplats 1 är belägen i ett större dike nära väg 97 och vid ena änden av terrängmodellen, 
enligt figur 3.6 och 3.7. På grund av en högspänningsledning hålls sly och skog borta i 
området. Den växtlighet som fanns vid sidan om provplatsen består av låga buskar och andra 
lågt växande arter. 

Figur 3.6   Fotografiet visar hur förhållandena ser ut vintertid kring provplats 1. Platsen 
ligger alldeles vid väg 97.

Figur3.7  Förhållanden kring provplats 1 på hösten. Avrinningen i diket är dålig. 
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Provplats 2 är placerad i samma dike som provplats 1 men en bit in i skogen, enligt figur 3.5. 
Valet av provplats gjordes för att kunna mäta ytvattnet uppströms terrängmodellen. Diket är 
vattenfyllt och nästan stillastående på en lång sträcka på bägge sidorna om väg 97. Provplats 2 
är placerad i björkskog, enligt figur3.8 och 3.9.

Figur 3.8  Förhållanden vid provplats 2 vintertid. Kortet är taget mot väg 97. 

Figur 3.9  Förhållanden vid provplats 2 på hösten. Kortet är taget mot väg 97. 
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Provplats 4 är belägen där kulverten från pumpstationen har sitt utlopp, se figur 3.10. Ytvatten 
prov togs vid utloppspunkten från och med juni 2005. Figur 3.11 visar diket längs väg 97 som 
leder fram till provpunkt 1. Till vänster syns terrängmodellen. 

Figur 3.10  Förhållanden kring provplats 4 på hösten. 

Figur 3.11 Diket längs väg 97 som leder till provplats 1. Kortet är taget på hösten 2005 då 
terrängmodellens yta har efterjusterats. 
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Provplats 3 är belägen där Sunderbybäcken (även kallad Storbäcken) korsar väg 97. 
Avståndet mellan provplats 1 och 3 är ca 710 m enligt figur 3.5. Valet av provplats gjordes 
för att kontrollera förhållanden helt på sidan om terrängmodellen. Figur 3.12 visar 
förhållandena kring provtagningsplatsen vid Sunderbybäcken. 

Figur 3.12 Fotografiet beskriver förhållandena vid provplats 3, Sunderbybäcken. Bilden är 
tagen i början av juni. 

De första ytvattenproverna togs under december 2004. Dessa prover representerar 
bakgrundsvärden i området vid den tidpunkten. Det ska dock kommas ihåg att 
bakgrundsvärdena varierar naturligt med årstid pga varierande vattenflöden under året. 
Ytvattnet analyseras med avseende på redoxpotential, konduktivitet och pH. Dessutom 
analyseras den lösta mängden metaller och svavel enligt metodik V-3a. I samband med 
provtagningen filtreras vattenproverna genom ett filter med porstorleken 0,45 μm, se figur 
3.13. Vintertid filtrerades proverna på laboratorium. Proverna analyseras alltså endast på de 
lösta ämnen som finns i vattnet. 

Figur 3.13  Filtrering av ytvattenprov i fält. 
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Ytvattnet provtogs en gång i månaden under första året. Därefter ska ytvattnet provtas
3 ggr/år det andra året och 2 ggr/år under några därefter följande år. Eftersom ytvattnets 
kvalité varierar kraftigt under ett år beslöts, utifrån resultaten från det första året, att 
provtagningen även under det andra året skulle ske en gång i månaden. Detta för att få en 
bättre bild på variationerna och hur resultaten från de olika provpunkterna hänger ihop. 

Resultaten från ytvattenprovtagningen i Sunderbybäcken kan med fördel jämföras med 
resultat från andra provtagningar. Luleå kommuns tekniska kontor har sedan många år 
upprättat ett kontrollprogram för kemiska analyser i Sunderbybäcken. Resultaten redovisas 
årligen i Luleå kommuns miljörapporter för avfallsdeponin under perioden 1989 - 2004. 
Skälet till undersökningarna är att Sunderbybäcken rinner förbi kommunens avfallsdeponi. 
och undersökningarna är en del i det kontrollprogram som kommunen upprättat för 
avfallsanläggningen.

Lakvattnet från deponin samlas upp och renas delvis inom området, innan det pumpas till 
kommunens avloppsreningsanläggning. Lakvatten tillåts således inte rinna ut i bäcken. För att 
följa upp att detta fungerar, kontrolleras tre punkter i bäcken, enligt figur 3.14.

Nedströms 1

Nedströms 2 

500 m 

Väg 97 

Terrängmodell 

Uppströms 

Figur 3.14  Kartan visar var i Sunderbybäcken provtagning har genomförts.
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3.7 Lakvatten 
Terrängmodellen med sulfidjord, täcktes av täckskikt med tre olika tjocklekar. Trots 
täckningen förmodades ett inläckage av den nedfallande nederbörden i sulfidjorden. Det 
antogs också att den nederbördsmängd som läcker in i terrängmodellen, också kommer ut från 
den. Att en del av nederbörden läcker in har både positiva och negativa effekter. Det positiva 
är att sulfidjorden till följd av inläckage i högre grad blir vattenmättad. Detta minskar 
oxidationsfrontens hastighet. Nackdelen med inläckaget är att om sulfidjorden i 
terrängmodellen är oxiderad, kan det laka ut tungmetaller samt försura grundvatten 
nedströms. 

Ett sätt att undersöka omfattning av läckaget, var att bygga in lysimetrar i terrängmodellen. 
En lysimeter är en grusfylld behållare. För att förhindra att sulfidjord tränger in i lysimetern 
skyddas gruset med geotextil. Behållaren samlar upp inläckaget av vatten. Från behållaren är 
en plastslang monterad för provtagning av lakvattnet. 

Till varje del av terrängmodellen, A-C, installerades fem lysimetrar. Tre av lysimetrarna 
placerades på botten av terrängmodellen och två placerades under täckskiktet. Totalt 
utplacerades alltså femton lysimetrar. De ytliga lysimetrarna installerades i början av oktober, 
efter det att slutjusteringen av terrängmodellens överyta utförts. Figur 3.15 visar installationen 
av de ytliga lysimetrarna. 

Figur 3.15 Installation av de ytliga lysimetrarna i sektion A. Slangarna dras ut till 
betongrören där rören till BAT-spetsarna sitter. 

Vid provtagning pumpas det uppsamlade vattnet ur lysimetern genom den monterade slangen. 
Volymen av den utpumpade mängden mäts. Förutom mängden analyseras vattnet med 
avseende på redoxpotential, pH, konduktivitet, samt lösta metall- och svavelhalter enligt 
metodik V-3a. Den första provtagningen av vatten från lysimetrarna planeras ske under 
sommaren och hösten 2005. Därefter sker provtagning 2-3 gånger per år. 
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4 Resultat 

4.1 Upplagd sulfidjord 

4.1.1 Geoteknisk jordartskarakterisering 
Vid okulärbesiktning bedömdes den upplagda jorden bestå av lerig sulfidsilt till siltig 
sulfidlera. En del jord var helt svart medan en del var bandad gråsvart. Resultat från den 
geotekniska karakteriseringen av tagna jordprover i sektion A, B och C redovisas i tabell 4.1. 
I tabellen redovisas skrymdensitet, , vattenkvot, w, flytgräns, wL, plasticitetsgräns, wp,
odränerad skjuvhållfasthet, fu, sensitivitet, St, och glödgningsförlust, g.

Provtagningspunkterna finns redovisade i figur 4.1. I tabellen är de ordnade sektionsvis 3 och 
3, med det ytligaste proven överst. De sektioner där lysimetrar har installerats är markerade. I 
sektion C har endast proverna tagna ovanför lysimetern undersökts. Detta på grund av att 
övrig jord flyttades. 

450 m
Del A Del B Del C 

Provpunkter 

Mot Luleå 

2C 
5C 
8C 

2B
5B
8B

3B
6B
9B

1B
4B
7B

1A 
4A 
7A 

3A 
6A 
9A 

2A
5A
8A

1C
4C
7C

3C 
6C
9C 

Mot Boden

Lysimetrar

Figur 4.1 Schematisk bild över var i terrängmodellen proverna på sulfidjorden är tagna. 

Skrymdensiteten varierar mellan 1,40 och 1,65 ton/m3 (med ett avvikande resultat på 1,73 
ton/m3) utifrån resultat från prov tagna med vanliga provtagningshylsor med diametern 5 cm. 
Dessa prov togs i större klumpar för att få den ursprungliga jordens skrymdensitet utan de 
sprickor och hålrum som fås vid uppläggning av massorna. För att få den upplagda jordens 
skrymdensitet med sprickzoner och hålrum användes ett provtagningsrör med diametern 30 
cm. Två sådana prover togs i vardera sektion A och B. I sektion A erhölls med den metoden 
en skrymdensitet på 1,46 och 1,48 ton/m3. Dessa värden skiljer sig inte från de värden som 
uppmättes för proverna upptagna med vanliga provtagningsrör. Det går inte att med dessa 
resultat dra slutsatser om mängden hålrum i de upplagda massorna, eftersom densiteten på 
den upplagda jorden varierar så pass mycket. I sektion B gav den större provvolymen en 
skrymdensitet på 1,62 och 1,70 ton/m3. Det skiljer sig inte heller från densiteter uppmätta med 
vanliga provtagningsrör 

Vattenkvoten varierar mellan 60 och 93%. Flytgränsen ligger över den naturliga vattenkvoten 
och varierar mellan 58 och 109%, utom för två prov (2B och 5C) där flytgränsen är just under 
den naturliga vattenkvoten. Plasticitetsgränsen ligger mellan 29 och 44%, med de högsta 
värdena i sektion A. Den odränerade skjuvhållfastheten varierar mellan 8 och 28 kPa och 
sensitiviteten mellan 5 och 12. Jorden är relativt lös men inte speciellt sensitiv. 
Glödgningsförlusten ligger mellan 4 och 9%. 
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Tabell 4.1  Resultat från rutinundersökningar gjorda på upplagd sulfidjord.

Prov-
nummer ton/m3

w
%

wL

%

wp

%
fu

kPa

St g
%

Lysimeter
installerad

7A 1,51 62 64 20 11 5
4A 1,54 84 88 19 10 5
1A 1,55 64 70 20 9 5
8A 1,57 81 >95 44 19 5 5
5A 1,41 78 82 40 13 7 5 X
2A 1,40 84 96 43 14 5 6
9A 1,60 80 87 11 5 5
6A 1,48 87 101 20 7 6
3A 1,48 82 96 20 7 6
7B 1,48 69 80 34 25 7 7
4B 1,61 62 72 34 28 9 6
1B 1,51 86 101 37 20 9 6
8B 1,51 86 90 19 10 5
5B 1,51 74 >86 23 5 9 X
2B 1,73 66 63 8 7 4
9B 1,49 65 75 25 8 5
6B 1,59 68 80 12 6 5
3B 1,53 93 109 20 7 7
8C 1,61 65 67 29 20 12 4
5C 1,61 61 58 31 11 11 4 X
2C 1,65 60 63 30 11 6 4

1 Skrymdensiteten är bestämd på prover tagna med vanliga provtagningshylsor med diametern 5 cm. 

Kornstorleksfördelningen för proverna i sektionen där lysimetrarna installerats har bestämts 
genom sedimentationsanalys. Proverna innehåller 99-100% finjord och lerhalten varierar 
mellan 13 och 36%. Det ger benämningen lerig sulfidsilt (leSuSi) eller siltigt sulfidlera 
(siSuLe), alternativt lerig sulfidhaltig silt (lesuSi) eller siltig sulfidhaltig lera (sisuLe) om 
jorden inte är helt svart. 

Materialet i täckskiktet har inte provtagits och undersökts ännu. Den sista finjusteringen av 
terrängmodellen gjorde i oktober. 

4.1.2 Kemisk jordartskarakterisering 
Proverna tagna i sektionerna ovanför lysimetrarna analyserades på metallinnehåll och 
svavelhalt. Resultaten redovisas i tabell 4.2. Där har även kvoten Fe/S beräknats eftersom den 
anses vara en första indikation på försurningspotentialen. Fullständiga analysresultat 
redovisas i bilaga 8. 
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Tabell 4.2  Analysresultat på metall- och svavelhalter i jordprov. 
Ämne 2A 5A 8A 2B 5B 8B 2C 5C 8C
TS % 53 56,7 55,2 60 52,1 53,5 60,8 61 53,3
As mg/kg TS 7,79 6,3 6,85 11,1 9,53 8,82 6,75 5,93 10,5
Ba mg/kg TS 129 84,4 84,4 106 140 144 118 118 112
Be mg/kg TS 0,789 0,589 0,629 0,639 0,669 0,694 0,715 0,734 0,731
Cd mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 <0,1 <0,1 0,102 <0.1 <0.1 <0.1
Co mg/kg TS 13,1 9,46 10,1 10,7 13,8 13,2 13,7 13,4 13,9
Cr mg/kg TS 45,2 34,1 36,5 32,1 37,8 40,3 43,6 42,5 39,1
Cu mg/kg TS 27,4 19,4 22,5 24,8 31,8 31 34,9 36,1 26,9
Fe mg/kg TS 38600 29100 30500 34200 39400 36400 30400 30000 39400 
Li mg/kg TS 25,2 19,2 20,5 21,1 26 26,2 27,1 26,7 25,4
Mn mg/kg TS 1080 474 482 938 1280 712 550 470 983
Mo mg/kg TS 4,23 2,04 1,74 2,78 <0,4 <0,4 <0.4 <0.4 2,44
Ni mg/kg TS 26,6 19,5 21,2 22,9 31,2 30,5 30,1 29,7 27,5
P mg/kg TS 1030 859 862 993 911 1070 1000 803 916
Pb mg/kg TS 14,7 12,3 12,3 7,62 9,19 8,41 9,45 9,31 9,24
S mg/kg TS 14900 11300 11900 15300 11500 6600 866 1090 17100 
Sr mg/kg TS 34,7 25,8 27 21,6 31,2 26,3 19,5 19,9 34,2
V mg/kg TS 51,8 38,9 42,1 42,9 49,4 50,8 46,3 46,1 50,9
Zn mg/kg TS 75,5 58,3 64,8 61,8 72,2 74,4 77,6 78,3 73,8
Fe/S 2,6 2,6 2,6 2,2 3,4 5,5 35,1 27,5 2,3 

Av särskilt intresse är halten järn och svavel eftersom det karakteriserar en sulfidjord. Fe- 
halten ligger mellan 29 000 och 39 000 mg/kg TS. Svavelhalten ligger för 6 av proverna över 
10 000 mg/kg TS. De som ligger under har halter på 6600, 1090 och 866. Fe/S-kvoten är 
under 3 för fem av proverna vilket indikerar hög försurningspotential. Två prover har Fe/S-
kvot över 25. Båda dessa prov kommer från sektion C.

Resultat från de utförda lakförsöken redovisas fullständigt i bilaga 9. Lakförsöken utfördes 
enligt LTU:s metod, se bilaga 6. I tabell 4.3 redovisas enbart uppmätta pH-värden. Lakförsök 
utfördes på samtliga 27 jordprover. Att notera är att i sektion C är det endast jorden där prov 
2C, 5C och 8C togs som ligger kvar. Resten av jorden i sektion C har flyttats. För fyra av 
proverna upprepades den aeroba lakning i flera steg, 1A, 2A, 4A och 5A. Den aeroba 
lakningen utfördes på prover som torkat i 105°C. 

pH vid den anaeroba lakningen ligger mellan 7 och 8,5. pH vid den aeroba lakningen ligger 
mellan 5,8 och 7,5 och sänkningen av pH varierar från 0,6 till 2,1 pH-enheter.  

I tabell 4.4 redovisas resultat från de försök där upprepade aeroba laksteg utfördes. Varje nytt 
laksteg ger en sänkning av pH. I figur 4.2 har pH ritats upp som en funktion av antalet 
laksteg. När försöken avslutades var pH fortfarande på väg nedåt. pH för det fjärde aeroba 
laksteget låg mellan 4,7 och 5,7. 
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Tabell 4.3 Uppmätta pH vid lakförsök på jordprov. An anger anaerob lakning och Ae aerob 
lakning.

Prov- 
beteckning 

pH An pH Ae pH-
sänkning 

1A 7,9 6,8 1,1 
4A 8,2 6,8 1,4 
7A *8,1 6,9 1,2 
2A 8,3 7,3 1,0 
5A 8,5 7,5 1,0 
8A **8,9 7,5 1,4 
3A 8,5 6,9 1,6 
6A *8,7 7,4 1,3 
9A **7,6 6,9 0,7 
1B 7,8 6,7 1,1 
4B 7,6 6,0 1,6 
7B 7,0 5,8 1,2 
2B 7,1 6,3 0,8 
5B 8,0 6,8 1,2 
8B 8,0 6,9 1,1 
3B 7,9 6,8 1,1 
6B 7,8 7,2 0,7 
9B 7,7 7,2 0,6 
1C 8,5 7,2 1,3 
4C 8,5 7,3 1,2 
7C 8,2 7,3 0,8 
2C 8,2 7,1 1,0 
5C 8,3 7,2 1,1 
8C 8,5 7,2 1,3 
3C 8,2 7,0 1,2 
6C 8,2 6,1 2,1 
9C 8,1 7,0 1,1 

*Ej stabilt mätvärde, stabilt mätvärde efter 3 mätningar. 
** Instabilt pH-värde, medelvärde av 4 mätningar 

Tabell 4.4 Uppmätta pH vid lakförsök på jordprov med upprepade aeroba laksteg. An 
anger anaerob lakning och Ae aerob lakning.

Prov- 
beteckning 

pH An pH Ae(1) pH Ae(2) pH Ae(3) pH Ae(4) 

1A 7,9 6,8 6,1 5,4 4,7 
2A 8,3 7,3 6,4 5,8 5,6 
4A 8,2 6,8 6,0 5,2 5,0 
5A 8,5 7,5 6,5 5,9 5,7 
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Figur 4.2 Uppmätt pH vid lakförsök med upprepade aeroba laksteg. Laksteg 0 är det 
anaeroba laksteget. 

En jämförelse kan göras med de lakförsök som utfördes vid projekteringen, bilaga 2. Dessa 
utfördes enligt MRM:s metod, vilken skiljer sig något från LTU:s metod. Vid MRM:s metod 
får, vid aerob lakning, vattnet rinna igenom det torkade provet och analys görs på vattnet som 
runnit genom provet. Vid LTU:s metod hälls vatten över provet, blandningen rörs om och får 
stå 4 timmar innan den analyseras.  

Proverna som undersöktes vid projekteringen kom från en provpunkt i det område där 
schakten grävdes som djupast och från två nivåer. I tabell 4.5 redovisas resultaten. I detta fall 
gjordes lakningen i två aeroba steg, det första efter att provet lufttorkat och det andra efter det 
att provet torkats i ugn (ca 100°C). Denna metod ger något lägre värden jämfört med LTU:s 
och motsvarar ett scenario där vatten rinner genom oxiderad sulfidjord. När det torkade provet 
blandas upp med vatten och får stå (LTU:s metod) kan det ske en viss ”återhämtning” till 
anaeroba förhållanden. 

Tabell 4.5  Resultat från lakförsök enligt MRM:s metod. 
Djup

m
Fe

mg/kg 
S

mg/kg 
Fe/S pH

lufttorkat
pH

ugnstorkat
2,35 26100 11100 2,4 5,4 5,4
4,35 35000 7320 4,8 6,1 5,9

4.2 Grundvatten 
I figur 4.4-4.8 redovisas resultat från portrycksmätning och grundvattenprovtagning i 
provpunkterna A - D, där punkt A ligger närmast Luleå och punkt D närmast slänten till den 
urschaktade undergången, se figur 4.3. I figurerna redovisas portryck, järn- och svavelhalt, 
pH, redoxpotential och konduktivitet. Fullständiga resultat från metallanalyserna bifogas i 
bilaga 10.

21(39)



C

D

A B

Figur 4.3 Ruterna visar var BAT-spetsarna är installerade. 

Portrycksmätning och grundvattenprovtagning från punkt A-C har utförts 3 gånger första året 
(2005), den 19 januari, 31 maj och 4 oktober. Från punkt D, där BAT-spetsarna installerades i 
början av oktober, har portrycksmätning och grundvattenprovtagning skett en gång den 13 
oktober. Punkt D är den punkt där påverkan på grundvattnet är störst. Påverkan beror på den 
grundvattensänkning som pågår i området närmast urschaktningen. Där urschaktningen skett 
har grundvattnet sänkts ca 4 m. I övriga provpunkter har ingen större påverkan på 
grundvattnet, pga urschaktningen och uppläggningen av jordmassor, uppmätts under det 
första årets mätningar. 

I figur 4.4 redovisas uppmätta portryck. I diagrammen har även en tänkt hydrostatisk 
portrycksfördelning ritats in för att kunna uppskatta grundvattennivån. 

I provpunkt A har portrycket sjunkit drygt 10 kPa för den ytligaste mätpunkten. Det är 
troligen en utjämning av den portrycksökning som fås vid uppläggning av jordmassorna. 
Portrycksfördelningen är dock inte hydrostatisk vid sista mättillfället. En tänkt hydrostatisk 
portrycksfördelning utgående från den djupare mätpunkten skulle ge att grundvattenytan 
ligger 1,4 m under markytan vilket motsvarar nivån +2,3 m.  

I provpunkt B har portryck endast kunnat mätas för den djupaste mätpunkten och här har det 
inte ändrats nämnvärt under mätperioden. En tänkt hydrostatisk portrycksfördelning ger att 
grundvattennivån (10 oktober) ligger 2,8 m under markytan på nivån +2,0 m. Den ytligare 
portrycksspetsen är nedsatt till djupet 1,82 m, vilket motsvarar nivån +3,0 m, dvs 1 m ovanför 
grundvattennivån.

I punkt C är portrycket mätt i den ytligaste punkten osäker, eftersom det i den punkten inte 
gått att ta något grundvattenprov, vilket tyder på att grundvattennivån ligger lägre. I övrigt är 
portrycksfördelningen hydrostatisk. Variationen på portrycksfördelning som finns mellan de 
olika mättillfällena är troligen den naturliga variationen på grundvattennivån. 
Grundvattennivån den 10 oktober låg 2,2 m under markytan, vilket motsvarar nivån +1,8 m. 
Den ytligaste portrycksspetsen är nedsatt till nivån +2,5 m. 

I punkt D är portrycksfördelningen inte hydrostatisk. Det kan bero på två saker, dels en 
portryckssänkning i de djupare lagren pga grundvattensänkningen som gjorts för 
urschaktningen och dels en portrycksökning pga de upplagda jordmassorna. Denna del av 
terrängmodellen var den sista som fylldes upp. En tänkt hydrostatisk portrycksfördelning 
utifrån de två ytligaste mätpunkterna ger en grundvattenyta på nivån +3,6 m, vilket är 
betydligt högre än i mätpunkterna A-C. Det tyder på en portrycksökning till följd av 
belastning. En tänkt hydrostatisk portrycksfördelning utifrån de två djupaste mätpunkterna ger 
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en grundvattennivå på +1,6 m, vilket är något lägre än i övriga punkter. Det tyder på en liten 
portryckssänkning orsakat av grundvattensänkningen i schakten.
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Figur 4.4 Uppmätt portryck i provpunkterna A-D. En tänkt hydrostatisk portrycksfördelning 
har ritats in för att kunna uppskatta grundvattennivån. 
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Figur 4.5  Järn. och svavelhalter i grundvattenprov från punkt A-D. 

I figur 4.5 redovisas uppmätta järn- och svavelhalter för grundvattenprover tagna i provpunkt 
A-D. Generellt är svavelhalterna högre än järnhalterna och båda ökar mot markytan. 
Utlakningen är störst när man närmar sig grundvattennivån och den zon där jorden kan vara 
aerobt påverkad. I provpunkt C respektive D är svavelhalten för de ytligaste proverna 200 
respektive 300 mg/l. Intressant att notera är att svavelhalten i den ytligaste mätpunkten i A 
och C minskar med tiden. Det tyder på att joden ej påverkats aerobt. När det gäller järnhalten 
är det framförallt i provpunkt D som utlakning sker i den översta nivån. Här är järnhalten 170 
mg/l. I övriga punkter ligger järnhalten mellan 0 och 18 mg/l. De höga halterna beror på att 
pH i grundvattnet är lågt. I figur 4.6 redovisas pH i provpunkterna A-D.  
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Figur 4.6 Uppmätt pH för grundvattenprov från punkterna A-D. Uppskattad grundvattenyta 
från portrycksmätningarna i oktober är inritad i diagrammen.

pH-värdet sjunker mot markytan. Fyra meter under markytan och djupare ligger pH i 
punkterna A-C mellan 7,5 och 8. I provpunkt D är den något lägre, 6,8 vid 4 meters djup och 
7,2-7,3 på större djup. Detta kan vara en effekt av grundvattensänkningen som pågår. I 
Provpunkt D uppmättes även det lägsta pH-värdet, på 4,1, i den ytligaste punkten. Det visar 
att jorden här är aerobt påverkad. Eftersom det endast är taget grundvattenprov vid ett tillfälle 
i provpunkt D är det svårt att säga något om hur pH har förändrats. Men om grundvatten-
sänkningen är en process som pågår borde pH-värdet successivt sjunka. 

I punkterna A-C har inga större förändringar av pH uppmätts under mätperioden. 
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Figur 4.7  Uppmätt konduktivitet för grundvattenprov från punkterna A-D.

I figur 4.7 redovisas konduktivitet i provpunkterna A-D. De uppmätta konduktivitetsvärdena 
ger inte samma tendenser i de olika punkterna. I provpunkt A och B är konduktiviteten 1 
mS/cm eller lägre och har inte förändrats under mätperioden. I provpunkt C har 
konduktiviteten sjunkit för den djupaste punkten från drygt 3 till <1 mS/cm under 
mätperioden. Konduktiviteten i provpunkt D är högst vid 4,5 meters djup för att sedan sjunka 
mot markytan och med djupet. 
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Figur 4.8  Uppmätt redoxpotential för grundvattenprov från punkterna A-D. 

I figur 4.8 redovisas redoxpotentialen i provpunkterna A-D. Resultaten är delvis svårtolkade 
och visar inte på samma tendenser för alla provpunkterna. Ett förväntat resultat i en 
sulfidjordsprofil är det som kan ses i punkt D. Dvs hög redoxpotential närmare markytan och 
låg redoxpotential på djupet, <0. I provpunkt A ligger redoxpotentialen under 0 på djupet 2,8 
m under markytan. Det visar att vi har anaeroba förhållanden på det djupet. Det stämmer rätt 
bra med att pH ligger kring 7,5 och en uppskattad grundvattenyta på 1,4 m under markytan. 
Redoxpotentialen har även minskat något under året. 

Resultaten från provpunkt C är däremot svårtolkade. 

När det gäller aluminiumhalten i grundvattenproverna är det ett värde som avviker kraftigt. 
Det är den ytligaste mätpunkten i provpunkt D, där Al-halten är 22 400 g/l. I den punkten 
uppmättes ett pH på 4,1. Ett pH <5,5 får till följd att aluminium kan lakas ut från jorden. En 
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jämförelse kan göras med att dricksvatten bedöms som tjänligt med anmärkning vid en 
aluminiumhalt >500 g/l. I övriga mätpunkter ligger aluminiumhalten i intervallet  
2-570 g/l.

4.3 Ytvatten 
I figur 4.10-4.14 redovisas resultat från ytvattenprovtagningen i provpunkterna 1-4. I 
figurerna redovisas järn-, aluminium- och svavelhalt, pH, redoxpotential och konduktivitet. 
Fullständiga resultat från metallanalyserna bifogas i bilaga 11. Provpunkternas läge och 
förhållandena kring provtagningsställena beskrivs i avsnitt 3.6. I figur 4.9 kan provpunkternas 
läge ses. 

1
2

3 4
1
2

3 4

Figur 3.9  Kartbild över provtagningsplatserna för ytvatten. 

Ytvattenprov från punkt 1-3 har tagits 11 gånger det första året (2005). I punkt 4, där 
provtagningen påbörjades i juni har 6 provtagningar utförts (2005). Proverna filtrerades direkt 
vid provtagningen. Vid vinterförhållanden filtrerades proverna på laboratorium. Ytvattnet från 
Sunderbybäcken innehöll partiklar som gjorde att filtren satte igen redan efter att 10-15 ml 
vatten passerat filtret. Vid varje provtagningstillfälle gick det åt uppemot 15 filter. I övriga 
provpunkter gick det åt 1-4 filter vid provtagningen. De fina partiklarna i Sunderbybäcken är 
antagligen organiska ämnen vilka kan binda olika joner till sig. Det kan vara en förklaring till 
att svavelhalten och konduktiviteten är lägre i Sunderbybäcken än i övriga 
provtagningspunkter.

I figur 4.10 och 4.11 redovisas järnhalten från provpunkterna 1-4 i två olika skalor. Järnhalten 
varierar mellan 0 och 20 mg/l, med ett högre värde, det första från diket inne i skogen på 80 
mg/l. 
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Figur 4.10  Järnhalter i ytvattenprov från provpunkterna 1-4. 
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Figur 4.11  Järnhalter i ytvattenprov från provpunkterna 1-4, annan skala. 

I figur 4.12 redovisas svavelhalten från provpunkterna 1-4. Halterna är uppemot 200 mg/l, 
med ett högre värde för det första provet från diket inne i skogen på 380 mg/l. Variationen är 
stor under mätperioden. Variationen beror på nederbörd, snösmältning och grundvattennivån. 
Den uppmätta halten i Sunderbybäcken (provpunkt 3) är lägre än i övriga punkter, och ligger 
mellan 10 och 25 mg/l. Här redovisas svavelhalten även i en annan skala för att variationerna 
ska synas bättre. 
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Figur 4.12 Svavelhalter i ytvattenprov från provpunkterna 1-4. Resultaten från  provpunkt 3 
redovisas i två olika skalor. 

31(39)



Ytvatten, 1  Dike vid väg 97

3

4

5

6

7

8

04-12-01 05-06-02 05-12-02
Datum

pH
Ytvatten, 2  Dike inne i skogen

3

4

5

6

7

8

04-12-01 05-06-02 05-12-02
Datum

pH

Ytvatten, 3  Sunderbybäcken

3

4

5

6

7

8

04-12-01 05-06-02 05-12-02
Datum

pH

Ytvatten, 4 Dränvatten, utlopp till diket

3

4

5

6

7

8

04-12-01 05-06-02 05-12-02
Datum

pH

Figur 4.13  pH i ytvattenprov från provpunkterna 1-4. 

I figur 4.13 redovisas pH från provpunkterna 1-4. pH varierar mellan 3 och 7,5. Under vintern 
är pH högre för att till våren efter snösmältningen sjunka till låga värden på 3 till 4,5. Lägst 
pH uppmättes i diket inne i skogen. Den provpunkten har valts så att den ska vara uppströms 
terrängmodellen och inte påverkas av de upplagda jordmassorna. Här var pH 3,2 under hela 
sommaren. Diket dränerar mark som består av sulfidjord. Under vintern är 
provtagningspunkterna isbelagda och strömningen liten. 

I figur 4.14 redovisas konduktiviteten från provpunkterna 1-4. Konduktiviteten varierar under 
mätperiod mellan 0,5 och 2,2 mS/cm för provpunkterna 1, 2 och 4, och för dessa prov sker 
variationen på likartat sätt. Prov 3 från Sunderbybäcken har lägre konduktivitet 0,1-0,4 
mS/cm. Här redovisas konduktiviteten även i en annan skala för att bättre kunna se 
variationerna. En förklaring till den lägre konduktiviteten i Sunderbybäcken kan vara att en 
del joner fastlagda på organiskt material eller små partiklar fastnar i filtret när proverna 
filtreras. 
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Figur 4.14   Konduktivitet i ytvattenprov från provpunkterna 1-4. Resultaten från  provpunkt 
3 redovisas i två olika skalor. 
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Figur 4.15  Redoxpotential i ytvattenprov från provpunkterna 1-4. 

I figur 4.15 redovisas redoxpotentialen från provpunkterna 1-4. Redoxpotentialen är lägst 
under vintern när ytvattnet befinner sig under is och syretillgången är låg. I provpunkt 1 och 2 
uppmättes mätvärden <0. Under våren ökar redoxpotentialen och på sommaren/hösten ligger 
den mellan 100 och 300 mV för provpunkt 1, 3 och 4. Högst redoxpotential uppmättes för 
vattnet i diket inne i skogen, nästan 500 mV. 

34(39)



Ytvatten, 1  Dike vid väg 97

0

2000

4000

6000

8000

10000

04-12-01 05-06-02 05-12-02
Datum

Al
-h

al
t[

g/
l]

Ytvatten, 1  Dike vid väg 97

0

2000

4000

6000

8000

10000

04-12-01 05-06-02 05-12-02
Datum

Al
-h

al
t[

g/
l]

Ytvatten, 2  Dike inne i skogen
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Figur 4.16 Aluminiumhalt i ytvattenprov från provpunkterna 1-4. Observera att för 
provpunkt 2, diket inne i skogen, redovisas Al-halten i en annan skala. 

I figur 4.16 redovisas aluminiumhalten från provpunkterna 1-4. Halterna är höga och i 
provpunkt 2, diket inne i skogen, mycket höga. Ett pH <5,5 får till följd att aluminium kan 
lakas ur från jorden. Höga aluminiumhalter i vattendrag anses vara en orsak till fiskdöd. 
Dricksvatten bedöms som tjänligt med anmärkning vid en aluminiumhalt >500 g/l.
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Provtagning Sunderbybäcken Luleå kommun
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Figur 4.17  pH uppmätt i 3 punkter längs Sunderbybäcken. Mätningarna utförda enligt ett 
kontrollprogram av Luleå kommun. 

I figur 4.17 redovisas pH-värden uppmätta vid tre punkter längs Sunderbybäcken. Deras läge 
återfinns i figur 3.14. Mätningarna har utförts två gånger per år, en gång på våren och en gång 
på hösten. pH varierar mellan 5 och 7,5, där det högre värdet erhållits på hösten och det lägre 
på våren efter snösmältningen. Figuren visar på den årstidsvariation som naturligt finns på pH 
till följd av olika vattenföring och grundvattennivåer. Mätningarna har gjorts under 15 år och 
visar på ungefär samma resultat under denna tid. pH-värdet som uppmäts i 
kontrollprogrammet för terrängmodellen stämmer väl överens med resultaten ovan.  

4.4 Lakvatten 
Provtagning av lakvatten från de installerade lysimetrarna har hittills enbart utförts från de 
lysimetrarna som ligger i botten på terrängmodellen. Provtagning har utförts två gånger under 
2005, den 8 juni och 13 oktober.

Den 8 juni kunde inget lakvatten pumpas ut från sektion B och C. Då fanns det fortfarande 
kvar en del tjäle i de upplagda jordmassorna och det kan vara en förklaring till att det inte 
fanns något vatten att pumpa ut. Däremot i sektion A erhölls vatten från samtliga 
bottenlysimetrar. I tabell 4.5 redovisas analysresultat för järn-, aluminium- och svavelhalt, 
pH, redoxpotential och konduktivitet samt utpumpad vattenmängd. Fullständiga resultat från 
metallanalyserna bifogas i bilaga 12. 

4-5 liter lakvatten pumpades ut. Prover till analys togs när ca 1,5 liter pumpats ut. Provernas 
svavelhalt är hög och ligger kring 300-450 mg/l. pH ligger kring 6 och ner till 5,5, vilket visar 
att vattnet är klart påverkat av oxiderad aerob sulfidjord. En jämförelse kan göras med 
lakförsöken där pH uppmätt vid det första aeroba laksteget låg mellan 6,8 och 7,5 för jorden i 
sektion A. Efter 2-3 aeroba laksteg uppmättes ett pH kring 6. 
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Tabell 4.5  Analysresultat på lakvatten från sektion A, provtagningsdatum 8 juni 2005. 
Analys Enhet A1* A2* A3*
Utpumpad vattenmängd liter 3,67 5,28 5,44
Fe mg/l 19,7 0,16 1,5
S
Al

mg/l 
g/l

299
94,0

279
87,2

457
478

pH 6,2 6,0 5,5
Konduktivitet mS/cm 3,39 2,77 3,67
Redoxpotential mV 21 174 191

*A1 längst bort ifrån väg 97 och A3 närmast väg 97. 

Vid nästa mättillfälle den 13 oktober erhölls lakvatten endast från 1 av de nio 
bottenlysimetrarna och det var den mittersta lysimetern i sektion B. När kranen på slangen till 
lysimetern öppnades rann vattnet ut med självtryck. Ingen pumpning behövdes. Under 
provtagningstillfället slutade inte vattnet att strömma till, så kranen stängdes och lysimetern 
tömdes vid ett senare tillfälle. Den stora vattenmängden kan komma från is eller snö som 
lagrats in i sulfidjordsmassorna när de lades upp och som därefter har smält. I tabell 4.6 
redovisas analysresultaten från lakvattenprovet. 

Tabell 4.6  Analysresultat på lakvatten från sektion B, provtagningsdatum 13 oktober 2005. 
Analys Enhet B2*
Utpumpad vattenmängd liter
Fe mg/l 0,06
S
Al

mg/l 
g/l

414
209

pH 5,0
Konduktivitet mS/cm 1,34
Redoxpotential mV 142

  *B2 mittersta lysimetern. 

pH för lakvattnet är klart påverkat av oxiderad aerob sulfidjord. Jämfört med lakförsöken 
motsvarar det pH-värden uppmätta efter 4 eller fler aeroba laksteg.  

Att inget lakvatten kunde pumpas ut från fler lysimetrar tyder på att lakvattenbildningen är 
liten.

5 Kompletterande undersökningar 

Vid redovisningen av rapporten för kommunen och Vägverket Region Norr framkom 
önskemål om att parallella lakförsök enligt LTU:s och MRM:s metod skulle utföras för att få 
en jämförelse mellan metoderna och en bättre bild av den upplagda sulfidjordens 
försurningspotential. Enligt detta önskemål kommer provtagning av sulfidjord att ske under 
2006 i samband med att oxidationsfronten bestäms. Proverna karakteriseras geotekniskt och 
kemiskt. 

Senare har även kommit önskemål om att utöka antalet provtagningstillfällen för ytvatten 
under 2006, för att bättre följa upp variationen av vattenkvalitén under året. Provtagning av 
grundvatten kommer därför att ske varje månad även under 2006. 
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6 Åtgärdsförslag 

Det första årets kontrollprogram visar inte på någon nämnvärd påverkan på miljön runt om 
terrängmodellen av sulfidjord. Kontrollprogrammet sträcker sig över 5 år. Om det visar sig att 
det fås en påverkan på miljön runt terrängmodellen, t ex ökad försurningseffekt, kan följande 
åtgärder vidtas: 
- Kontrollera om det finns sprickor på överytan av terrängmodellen. Finns det sprickor, 

justera överytan och lägg på 1-2 dm jordtäckning. 
- Kontrollera att överytan lutar ut mot sidorna så att regnvattnet har möjlighet att rinna av 

och inte blir stående i gropar. Justera lutningen om det behövs genom att lägga på 
täckjord. 

- Genom att påföra anläggningsjord med hög halt av organiskt och nedbrytbart innehåll 
(exempelvis jord tillverkad med innehåll av rötat avloppsslam) kan inträngningen av syre 
minskas. Anläggningsjorden underlättar även etablering av växtlighet. 

7 Slutsatser 

Några slutsatser av det första årets resultat från kontrollprogrammet. 

Hantering/uppläggning:
Ur geoteknisk och hanteringsmässig synpunkt  är det en fördel att lägga upp lös sulfidjord 
på vintern och dra nytta av tjälen.
Ur miljögeoteknisk synpunkt är det mindre fördelaktigt i och med att sprickor och 
klumpar av sulfidjord underlättar syrenedträngning och oxidation i de upplagda 
jordmassorna. 
Den upplagda jorden kommer att ligga i klumpar och det är svårt att få en jämn överyta. 
Det försvåras också av det knappt går att köra över eller packa massorna. Det i sin tur gör 
det svårt att få till ett täckskikt med en viss tjocklek utan det blir en viss variation i 
tjockleken. 

Terrängmodellen: 
Den upplagda sulfidjorden i den aktuella terrängmodellen har hög försurningspotential. I 
denna rapport definieras hög försurningspotential som en svavelhalt på över 9 000 mg/kg 
TS och en F/S-kvot på mindre än 3,5. 
De lakvatten som kunnat samlas upp i bottenlysimetrarna som finns under 
terrängmodellen visar en klar påverkan av oxiderad aerob sulfidjord. Dock kunde 
lakvatten endast pumpas ut från 4 av 9 lysimetrar, de övriga kom det inget vatten från. Det 
tyder på att lakvattenbildningen är liten. 
Sulfidjord har utsatts för oxidation, men i och med terrängmodellens form (sluttande sidor 
med bra avrinning) och jordens låga permeabilitet bedöms vattenmängden som kan laka 
sulfidjorden som liten. 

Påverkan på grund- och ytvatten: 
Närmast urschaktningen är jorden aerobt påverkad på 2 m djup. Endast en provtagning av 
grundvattnet har skett här så någon tendens på förändring kan inte ses. BAT-
provtagningarna i A och C indikerar små ändringar av redoxtillståndet på 2,8 m djup. 
Jordarna här har blivit något mer anaeroba sedan första provtagningen. Uppföljningstiden 
är för kort att se trender i påverkan. 
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Ytvattnet som rinner från terrängmodellen skiljer sig inte nämnvärt vad gäller pH jämfört 
med vad som uppmätts i Sunderbybäcken. Lägst pH har uppmätts i ett dike uppströms 
terrängmodellen. 

Allmänt: 
Under det första året kan inte någon påverkan större än den naturliga variationen påvisas. 
Sulfidjord i terrängmodellen har oxiderat men tack vare en tät funktion hos 
terrängmodellen och jorden kan bidraget från denna oxidation registreras enbart i 
bottenlysimetrarna (efter det första året). Yt- och grundvattnets kemi styrs i första hand av 
nederbörd och grundvattennivån inom området. 

Referenser

Mácsik, J. (1994) Risken för utfällning av ferriföreningar ur dräneringsvatten från anaeroba 
och aeroba sulfidjordar, Licentiatsuppsats 1994:10 L, Tekniska högskolan i Luleå, 
avdelningen för geoteknik, Luleå, ISSN 0280-8242. 
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WSP
    Anders Andersson 
    Skeppsbrogatan 39 
    972 31  LULEÅ 

Väg 97- försurningspotential, material från BH 33

Analys av de två inlämnade proverna från borrhål 33, djupen 2.35 m respektive 4.35 m visar 
att totalsvavelhalterna är ca 1 % respektive 0.7 %. Vid en jämförelse med järnhalterna i 
samma prover fås ett Fe/S-förhållande på 2.4 och 4.8. Dessa låga värden är en första 
indikation på att en hög försurningspotential föreligger. Vid lakning av lufttorkade 
jordprover uppmättes i ett första steg pH-värden på 6.1 respektive 5.4. Försurningen 
förhindras kortvarigt av den anaeroba bakerieflora som finns i den relativt ”färska” 
sulfidjorden. I ett något längre perspektiv, i syrerik miljö minskar denna bakterieflora och 
försurningen ökar. För att simulera detta torkas de i ett steg lakade proverna i ca 100 °C och 
proven lakas på nytt. De nu erhållna pH-värdena visar på ett bättre sätt försurnings-
potentialen. I de aktuella fallen uppmättes mycket liten skillnad i pH vid mätning efter 
enbart lufttorkning och efter ugnsttorkning.

I tabell 1 har data från provningarna sammanställts. 

Nivå, m Fe, mg/kg S, mg/kg Fe/S pH lufttorkat pH, ugnstorkat Permeabilitet, m/s 
2,35 26100 11100 2,4 5,4 5,4 ca 10-9

4,35 35000 7320 4,8 6,1 5,9 ca 10-9

I tabell 2 nedan redovisas schematiskt en modell för försurningsbedömning som används av 
MRM tills någon kan visa på en bättre modell. 

Tabell 2.Förenklad bedömningsmodell för försurning 

Rutinprovningen av de aktuella proverna visar att materialet ur permeabilitetssynpunkt har 
relativt låg permeabilitet, ca 1*10 -9 m/s. Sammantaget visar bedömningsschemat att 
materialet i sig har en hög eller mycket hög försurningspotential. Permeabiliteten är dock så 

S Fe/S pH Okulär benämn Permeabilitet Försurn. Kort sikt Försurn. Lång sikt

>10000 <3 <3 >Sa mycket hög mycket hög mycket hög
6000-10000 3-5 3-4 Sa/Si, Torrsk. hög hög hög 
3000-6000 5-10 4-5 Si f   (le) måttlig måttlig måttlig

1000-3000 10-20 5-7 si Le/le Si  (su) Su rel låg rel låg rel låg
<1000 >20 >7 Le (Su) låg låg låg
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låg att om materialet på kort sikt (dagar-några veckor) har en relativt låg försurnings-
potential, med på lång sikt är försurningsrisken stor. 

      le Sit 

        
Figur 1. Samband mellan permeabilitet och Fe/S-kvot 

Figur 1 visar ett samband mellan Fe/S-förhållandet och jords permeabilitet. De inlagda 
gränslinjerna är inte några absoluta värden. Diagrammet syftar till att ge en jämförelse 
mellan olika jordar och den indelning som görs för respektive parameter. Som referens har 
en urlakad före detta sulfidjord (lerig siltig torrskorpebildning) redovisats. 
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Bilder från schaktnings- och fyllningsarbeten.   Bilaga  4:1

8 december 2004 
Den oxiderade sulfidjorden togs 
bort i inledningsstadiet av 
schaktningen. På botten av 
schakten kan den svarta och 
reducerade sulfidjorden ses. 
Schaktningen utfördes i början 
så att framträngande 
grundvatten samlades på 
schaktbotten när utgrävningarna 
gjordes. Detta medförde blötare 
och lösare tippmassor. I 
schaktväggen syns tydligt den 
rostfärgade zonen där järn fällts 
ut.

9 december 2004 
Schakten har nått ner till den 
svarta reducerade sulfidjorden. 
De bruna och oxiderade 
jordmassorna kommer att 
användas som täckmassor på 
terrängmodellen.

13 december 2004 
I arbetets inledning hade 
maskinstyrning av 
grävmaskinen inte installerats. 
Av den anledningen fanns 
stakkäpparna. Strax efter att 
detta kort tagits började 
grävmaskinen använda 
maskinstyrning. Det betyder att 
grävmaskinen själv kunde 
kontroller att rätt nivå, lutning 
etc uppnåtts. Systemet bygger 
på att arbetsritningar har 
kopplats till GPS-utrustning, 
plus att grävmaskinsarmens 
rörelser kan registreras. 



Bilder från schaktnings- och fyllningsarbeten.   Bilaga  4:2

8 december 2004 
Av anläggningstekniska skäl 
täcktes stubbar av ett jordlager 
på område där det tidigare varit 
skog. Utjämningslagret var
1-2,5 dm tjockt. 

8 december 2004 
Kortet är taget mot Boden, efter 
den mittlinje som var markerad 
på ritningarna. Detta visade sig 
inte vara mittlinjen i 
verkligheten. Till höger ligger 
de avtäckta massorna från 
schakten som ska användas som 
täckmassor på terrängmodellen. 

9 december 2004 
De grå plastbackarna 
(lysimetrarna) skall samla upp 
nederbördsvatten som rinner 
igenom terrängmodellen. På 
bilden ses två av de tre som 
placeras på botten av terräng-
modellen. Ytterligare två skall 
monteras just under täckskiktet 
som läggs ut överst på terräng-
modellen. Från lysimetrarna 
dras tunna plastslangar så att 
uppsamlat vatten kan sugas ur 
lysimetrarna. Slangarna skyddas 
av en grövre slang. 



Bilder från schaktnings- och fyllningsarbeten.   Bilaga  4:3

13 december 2004 
För att behålla lysimetrarna hela 
gjordes en skyddsfyllning. För 
att undvika körning direkt över 
lysimetrarna markerades deras 
läge med gula vimplar. 

13 december 2004
För att öka stabiliteten och 
påskynda infrysningen av de 
tippade massorna körde en 
schaktmaskin successivt på 
massorna. Träställningen 
markerar en slang som skall 
användas vid 
sättningsmätningar. 

14 december 2004 
När sulfidjorden tippats, hade 
jorden bildat klimpar. Vid 
provtagning för analys och 
karakterisering har fokus varit 
på dessa klimpar. Vid 
skrymdensitetsbestämningen av 
de tippade massorna däremot, 
var ambitionen att porerna 
mellan klumparna skulle ingå 
vid provtagningen. 



Bilder från schaktnings- och fyllningsarbeten.   Bilaga  4:4

14 december 2004 
Schaktningen fortgår. Gränsen 
mellan reducerad och oxiderad 
sulfidjord syns tydligt på kortet 
och är markerad med en 
streckad linje.  
Maskinstyrningen är inkopplad. 
Kortet är taget en dag då det var 
plusgrader, vilket direkt 
försvårade framkomligheten för 
transportfordonen. För att klara 
stabiliteten var man tvungen att 
lägga ut lager av krossat grus på 
körvägarna.

10 januari 2005 
Återupptagen schaktning efter 
jul- och nyårsuppehållet.

10 januari 2005 
Del A låg på ett otillgängligt 
ställe för lastbilar. Därför 
fylldes del A på från flera håll. 
Dumprarna fyllde från ett håll - 
lastbilen från ett annat. Kortet är 
taget från dumprarnas tipp. 



Bilder från schaktnings- och fyllningsarbeten.   Bilaga  4:5

13 januari 2005 
Täckskiktet har börjat läggas ut 
i del B. Enligt ritningar skall 
tjockleken på täckskiktet i den 
delen vara 3 dm. 
Kortet visar på svårigheten att 
få ett jämnt lager eftersom 
jorden är tjälad i klumpar. 

13 januari 2005 
Upplagda jordmassor i del B. 
Det hände ibland att täckjord 
tippades bland sulfidjorden. 

8 februari 2005 
En wellpointanläggning 
användes för att sänka 
grundvattenytan. Wellpoint-
anläggningens rör är markerade 
med en streckad linje på vardera 
sida om schakten. 
Efter att grundvattenytan sänkts 
kunde schaktningsarbetet 
återupptas.



Bilder från schaktnings- och fyllningsarbeten.   Bilaga  4:6

8 februari 2005 
Direkt efter schaktning ner till 
avsett djup rullades den 
materialseparerande geotextilen 
ut. Ovanpå geotextilen fylls 
med sand, vilket kan ses till 
höger i bilden.

16 februari 
För att dräneringen skall 
fungera i det urschaktade 
området, monterades 
dräneringsrör.
Dräneringsvattnet leds till en 
pumpstation, som är inrutad. 
Därifrån pumpas vattnet via en 
kulvert till det öppna diket 
parallellt med Bodenvägen. 

26 februari 2005 Den genomskurna 
Bodenvägen En översiktsbild över schakten. 

Fyllningsarbetet har kommit 
jäms med väg 97. I bildens 
bakgrund har schakten avslutats 
mot den provisorisk väg som 
byggts under byggtiden. 
Schaktningen kommer att 
återupptas och slutföras när 
viadukten byggts och trafiken 
lagts tillbaka till sin vanliga 
sträckning.



Bilder från schaktnings- och fyllningsarbeten.   Bilaga  4:7

14 februari 2005 
Uppe på krönet av del B 
(närmast del C) tog 
infrysningen lång tid pga hög 
vattenkvot. Av stabilitetsskäl 
tippades därför massorna en bit 
från fyllningsfronten och fick 
därefter läggas ut med hjälp av 
en schaktmaskin. 

8 juni 2005 
Limpans slänt del A i juni när 
all snö smält. 

6 oktober 2005 
Efterjusterad slänt. 



Bilder från schaktnings- och fyllningsarbeten.   Bilaga  4:8

6 oktober 2005 
Efterjusterad överyta, Del A. 
Bilden är tagen mot Bodenhållet 
och del B och C. 

6 oktober 2005 
Efterjusterad överyta del B. På 
en del ställen har den anaeroba 
sulfidjorden tryckts upp till ytan 
och blandats med täckjorden när 
överytan efterjusterades. Detta 
skedde pga att jorden 
terrängmodellen var uppbyggd 
av hade så dålig bärighet. 

6 oktober 2005 
Vid installering av 
ytlysimetrarna användes en 
grävmaskin. Sämst var 
bärigheten i del A, där 
grävmaskinen sjönk ca 2 dm när 
den körde. Det kunde också 
kännas hur terrängmodellen 
gungade när grävmaskinen 
körde.
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PROJEKT: Väg 97, provtagning i 
sulfidjordsupplag ARB. NR: 10064255
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7/750H 0 – 0,48 Matjordstäckning
0,48 – 1,0 Svart sulfidjord 

7/750V 0 – 0,3 Matjordstäckning
0,3 – 0,6 Bandad sulfidjord 
0,6 – 1,0 Svart sulfidjord 

7/800H 0 – 0,5 Matjordstäckning
0,5 – 0,8 Bandad sulfidjord 

0,8 – 1,0 Svart sulfidjord med
steninblandning

7/800V 0 – 0,45 Matjordstäckning
0,45 – 0,55 Bandad sulfidjord 
0,55 – 1,0 Svart sulfidjord

7/850V 0 – 0,45 Matjordstäckning
0,45 – 0,75 Svart sulfidjord 
0,75 – 1,05 Snö
1,05 – 1,4 Oxiderad bandad sulfidjord 
1,4 – 2,0 Svart sulfidjord 

7/850H 0 – 0,05 Matjordstäckning
0,05 – 0,75 Torrskorpesilt
0,75 – 1,0 Grå bandad sulfidjord 
1,0 – 1,15 Snö
1,15 – 2,0 Svart sulfidjord 

7/890H 0 – 0,45 Matjordstäckning
0,45 – 0,55 Torrskorpesilt (oxiderad) 
0,55 – 1,0 Svart sulfidjord 

7/910 0 – 0,65 Torrskorpesilt (oxiderad) 
0,65 – 0,75 Oxiderad sulfidjord 
0,75 – 1,0 Svart sulfidjord 

Anm. A Klassificering utförd i fält. Fältundersökningen utförd: 2005-06-14
Utrustning: Skr  80 mm B Klassificering utförd på taget 

jordprov. Ansvarig fältpersonal: Mattias Lundberg
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JORDARTSPROTOKOLL BILAGA 1 

KUND: Vägverket Region Norr Sida 2 (2) 

PROJEKT: Väg 97, provtagning i 
sulfidjordsupplag ARB. NR: 10064255

DATUM: 2006-06-17

Samhällsbyggnad

Skeppsbrogatan 39
972 31 Luleå

Tel 0920 – 238300
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7/960H 0 – 0,5 Matjordstäckning

0,5 – 1,05 Torrskorpesilt (oxiderad), 
tjäle

1,05 – 1,25 Bandad sulfidjord 
1,25 – 1,6 Svart sulfidjord 
1,6 – 2,0 Grå sulfidjord 

7/960V 0 – 0,6 Torrskorpesilt (oxiderad) 
0,6 – 0,9 Matjord, tjäle 
0,9 – 2,0 Bandad sulfidjord, islinser 

8/000H 0 – 0,4 Matjordstäckning
0,4 – 0,55 Grå oxiderad sulfidjord, tjäle
0,55 – 1,4 Grå sulfidjord, tjäle 
1,4 – 1,7 Svart sulfidjord 
1,7 – 2,0 Silt

8/000V 0 – 0,15 Matjordstäckning
0,15 – 0,4 Torrskorpesilt (oxiderad) 
0,4 – 1,0 Grå sulfidjord, tjäle 

8/040 0 – 0,6 Matjordstäckning
0,6 – 1,05 Matjord och silt, tjäle 

1,05 – 2,0 Sulfidjord blandad med silt, 
tjäle

8/060 0 – 0,1 Matjordstäckning
0,1 – 1,0 Matjord och silt, tjäle 
1,0 – 2,0 Oxiderad sulfidjord, tjäle 

Anm. A Klassificering utförd i fält. Fältundersökningen utförd: 2005-06-14
Utrustning: Skr  80 mm B Klassificering utförd på taget 

jordprov. Ansvarig fältpersonal: Mattias Lundberg
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Ulla-Britt Uvemo 
Samhällsbyggnad 

Luleå tekniska universitet 
971 87 Luleå 

METODBESKRIVNING – BESTÄMNING AV 
FÖRSURNINGSPOTENTIAL

1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Sulfidjordprovers försurningspotential bedöms i laboratorium med hjälp av detta 
metodblad. Metodbladet är en modifierad version av den ursprungliga 
metodbeskrivningen (augusti 2000). 

Syftet med laboratorieunderökningen är att samla in information om hur aktuell 
sulfidjord påverkas av oxidation, dvs. göra en bedömning av sulfidjordens 
försurningspotential.

Prov som undersöks med avseende på försurningspotential ska undersökas även med 
avseende på geotekniska egenskaper (rutinundersökning). Det är för projektet viktigt 
att kunna relatera geotekniska och markemiska egenskaper till samma prov. 
Samtliga prov som analyseras på metaller och svavel skall undersökas även med 
avseende på försurningspotential.

2 UTFÖRANDE 

Sulfidjordens försurningspotential bedöms genom att mäta Eh, pH och konduktivitet 
i ett anaerobt prov (An) och ett aerobt prov (Ae). Provet förbereds genom att först 
bestämma provets vattenkvot (w), dvs. TS-halt. För vattenkvotsbestämningen tas det 
ut en minsta provmängd på 50 g (naturfuktigt prov). Provet torkas på 105º C under 
24 h. Lakningsförsöken utförs parallellt på naturfuktigt och torkat jordmaterial. 
Provernas TS vikt är 10 g och L/S-kvoten är 5. I tabell 1 beskrivs underökningen 
stegvis. Prov från den aeroba lakningen (2b) sparas. Erhållna resultat utvärderas 
innan provet kasseras. Eventuellt torkas provet (2b) på nytt och ”lakningsproceduren 
2b upprepas på nytt. 

ECOLOOP Säte i Timrå kommun  Org. Nr 556627-4816

Brännkyrkagatan 35 
118 22 STOCKHOLM 
SWEDEN 

Telephone +46 (0) 8 - 442 77 60 
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Tabell 1 Provningsförfarande för bedömning av försurningspotential. 
Steg Provbeskrivning Kommentarer 

1 Bestämning av w/TS Delprov (> 50 g) tas ut för bestämning av w/TS. 
2a Vatten tillsätts till det naturfuktiga 

provet med L/S-kvot = 5. 
Provmängden är 10 g TS prov.  

Naturfuktigt material nyttjas. Rätt vattenmängd 
tillsätts för att uppnå L/S = 5. Sulfidjorden 
finfördelas för att få en ”slurry”.  

2b Vatten tillsätts det torkade provet, 
L/S-kvot = 5. Provmängden är 10 g 
TS och 50 ml vatten. 

Torkat material nyttjas. 50 ml vatten tillsätts för att 
uppnå L/S = 5. Sulfidjorden finfördelas för att få en 
”slurry”.

3 Proverna får stå 4h, därefter mäts Eh, 
pH och konduktivitet. 

Vattnets och jordens färg antecknas, dvs. beskrivs 
som: jord - svart, grå etc., vatten – rostfärgat klart 
etc.

Resultat från laboratorieundersökningen presenteras i följande tabell, tabell 2.  

Vid bedömningen av jorden ska det framgå om ”lakvattnet” blir rostfärgat, om 
rostutfällning sker, om mätvärdena är instabila etc. Ange provets färg och mönster, 
exempelvis svart, flammigt, skiktat etc. Andra iakttagelser som att provet luktar 
något speciellt, exempelvis svavelväte osv. bör anges. 

Tabell 2 Följande beteckningar används vid lakning. 
Provbeteckning An Ae (1) Ae (2) 

Eh pH Eh pH Eh pH
Prov nr 
..
..
..
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Analysmetodik Analytica 

V-3a Analys utan uppslutning (ackrediterat för 
miljövatten) 

Metod 
Analys av vattenprov utan föregående 
uppslutning. Provet har surgjorts med 1 ml 
salpetersyra(suprapur) per 100 ml. Detta gäller 
dock ej prov som varit surgjort vid ankomsten till 
laboratoriet. Vid analys av W har provet ej 
surgjorts. Vid analys av Se har provet uppslutits 
med HCl i autoklav (120°C) i 30 minuter. För 
analys av Ag har provet konserverats med HCl. 
Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade)
200.7 (ICP-AES) och 200.8 (ICP-SFMS). Analys av
Hg med AFS har skett enligt SS-EN 13506 
(modifierad). 

Al(2) As(1)* Ba(0.2) Ca(200)

Cd(0.05)** Co(0.05) Cr(0.5) Cu(1)

Fe(4) Hg(0.02) K(500) Mg(90)

Mn(0.2) Na(120) Ni(0.5)  Pb(0.2)

S(160) Zn(2)

Siffra inom parentes anger rapporteringsgräns i 
μg/l. Provmängd: min 60 ml. 
* För prover med höga halter klorid höjs 
rapporteringsgränsen. 
** För prover med höga halter molybden höjs 
rapporteringsgränsen.

V-3a kan kompletteras med ytterligare 
grundämnen. Tilläggselement inom 
ackrediteringen: 
Ag(0.5), B(20), Li(10), Mo(1), P(10), Sb(0.1), 
Si(40), Sn(0.5), Sr(10), Th(0.2), U(0.01), V(0.05) 
och W(0.5).  

Pris för 1:a tilläggselementet: 240 kr 
därefter 120 kr/element.

M-1c Grundämnen (ackrediterat för jord, slam 
och sediment) 

Metod 
Analys enligt SS 02 81 13-1. 
Provet har torkats vid 105°C enligt svensk 
standard SS028113. Analysprovet har torkats 
vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats. 
Upplösning har skett med mikrovågsugn i slutna 
teflonbehållare med 5 ml konc. HNO3 + 0,5 ml 
H2O2.
Analysprovet har siktats genom en 2 mm 
siktduk. 
Analys har skett enligt EPA-metoder 
(modifierade) 200.7 (ICP-AES) och 200.8 (ICP-
MS).

As(3) Ba(0.4) Be(0.01) Cd(0.1) Co(0.1)
Cr(0.2) Cu(0.1) Fe(10) Li(0.1) Mn(0.5)
Mo(0.4) Ni(0.2) P(5) Pb(1) Sr(0.1)
V(0.1) Zn(1) Hg(1)
Siffra inom parentes anger rapporteringsgräns i 
mg/kg torrvikt. Önskas annan haltangivelse skall
detta anges vid beställningen. Provmängd: min 
1 g torrsubstans. Syralakning ingår i priset.

Hg(0.01) kan analyseras som tilläggselement. 

M-1c kan kompletteras med ytterligare 
grundämnen. 

Syralakning: Provet torkas vid 50°C och lakas 
med salpetersyra/väteperoxid i sluten 
teflonbehållare i mikrovågsugn. (Halterna 
korrigeras till TS 105°C.) För slam och sediment 
används normalt 7M salpetersyra i stället för 
salpetersyra/väteperoxid.  

Tilläggsanalys

Metylkvicksilver (0.05)

Siffra inom parentes anger rapporteringsgräns i 
ng/g. Provmängd: min 1 g.
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Försurningspotential jord

Provbeteck
ning

[mV] An [mS/cm] [mV] Ae (1) [mS/cm] Ae (2) [mS/cm] Ae (3) [mS/cm] Ae (4) [mS/cm]

Eh pH Eh pH Eh pH Eh pH Eh pH
Prov nr

1A *-265,5 7,886 0,575 *95,1 6,766 0,757 *203,4 6,138 1,222 *177,3 5,437 0,772 237,0 4,734 0,679
2A *-245,6 8,324 0,903 75,6 7,341 1,328 *153,8 6,429 1,668 147,1 5,777 0,945 213,3 5,587 0,544
3A *-261,4 8,468 0,481 86,5 6,915 1,193
4A *-310,2 8,244 0,417 97,6 6,814 1,291 161,1 6,050 1,759 175,7 5,171 1,235 227,9 5,040 0,655
5A *-471,1 8,495 1,013 83,4 7,519 1,866 141,2 6,492 2,230 141,2 5,867 1,019 209,7 5,671 0,569
6A *-277,1 *8,669 0,823 *-67,5 7,409 1,186
7A -302,6 *8,149 0,375 *57,1 6,930 0,731
8A *-392,4 **8,851 0,875 35,5 7,496 1,269
9A *-231,6 **7,644 0,895 58,0 6,934 1,470
1B *-139,3 7,838 0,456 179,8 6,693 0,873
4B *-69,8 7,553 0,396 181,8 5,952 0,629
7B *-68,9 7,019 0,330 151,3 5,848 0,741
2B *-60,6 7,090 0,308 169,0 6,279 0,640
5B *-209,9 8,022 0,438 140,4 6,780 0,707
8B *-187,4 7,990 0,330 145,8 6,891 0,630
3B *-197,1 7,865 0,704 189,2 6,775 1,083
6B *-175,4 7,846 0,718 160,4 7,172 1,732
9B *-219,7 7,715 0,571 128,9 7,164 1,341
1C *-76,9 8,543 0,741 162,9 7,239 1,339
4C *-228,2 8,481 0,765 130,5 7,292 1,510
7C *-102,0 8,156 0,237 114,9 7,340 0,585
2C *-163,7 8,171 0,266 *156,8 7,128 0,408
5C *-143,1 8,268 0,279 *145,5 7,218 0,616
8C *-191,4 8,501 0,569 *135,0 7,192 1,465
3C *-206,5 8,215 0,278 *129,5 7,026 0,871
6C *-36,1 8,206 0,384 *134,1 6,088 0,719
9C *-201,0 8,089 0,342 *118,2 7,016 0,570

*Ej stabilt mätvärde, stabilt mätvärde efter 3 mätningar.
** Instabilt pH-värde, medelvärde av 4 mätningar
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