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Förord
Svensk gruvindustri har under en följd av år satsat allt större resurser på miljöförbättrande
åtgärder. Mycket goda resultat har uppnåtts, med drastiskt minskade utsläpp och återhämtning
av flora och fauna i tidigare påverkade recipienter. Dagens moderna gruvindustri uppvisar så
låga utsläpp, att deposition från tidigare verksamhet normalt dominerar i recipienten. Denna
positiva utveckling föranledde Svenska Gruvföreningen att 1996 anslå forskningsmedel för en
ingående undersökning av en metallbelastad recipient, där utsläppen på senare tid minskat.
Avsikten var att generera kunskap om metallers uppträdande i sediment för att kunna bedöma
långsiktig miljöpåverkan orsakad av tidigare års utsläpp.

I föreliggande rapport, utarbetad av Avdelningen för tillämpad geologi vid Luleå tekniska
universitet, beskrivs arbetsgång och resultat av en fältundersökning i Laisan. Laisvallgruvan
valdes som fältobjekt eftersom utsläppen av bly med främst gruvvatten fram till och med 1960-
talet var 10 à 100 gånger högre än i dag. Sedan tidigare var det känt att sjöbottnen i närheten av
gruvan uppvisade förhöjda halter av bly.

Resultaten visar att blyhalten i vattenfasen är i nivå med bakgrundshalten i världens floder.
Blyhalten i sedimenten är förhöjd och en viss omlagring sker. I takt med den naturliga
påbyggnaden av sediment sker emellertid en gradvis nertransport till djupare sedimentlager
vilket innebär att metallhalten i ytsedimenten sjunker med tiden.

Flertalet undersökningar har genomförts av flora och fauna i Laisan. Den senaste genomfördes
1996 av Miljöforskargruppen. Resultaten visade inte på några tecken på negativ påverkan på
djursamhällena, med undantag för ett område i centrala Laisan, där musslor saknades. Beträf-
fande art, storlek, tillväxt, parasitförekomst, sjukdomar etc. hos fisk framkom inga indikationer
på någon form av negativ påverkan av gruvverksamheten. Förutom något förhöjda blyhalter i
lever hos sik och gädda i södra delen av Laisan påvisades inga förhöjda metallhalter i fisk.
Beträffande fiskens lämplighet för konsumtion konstaterades att fiskkött från hela Laisvall-
området kan ätas utan andra inskränkningar än de allmänna rekommendationer som gäller för
insjöfisk. Dock rekommenderades viss restriktivitet vid konsumtion av fisklever från Laisan.

Undersökningen är genomförd med användande av teknik och metoder som utvecklats vid
Luleå tekniska universitet. Enligt Svenska Gruvföreningen uppfyller de använda metoderna de
högsta krav på tillförlitlighet och precision som kan ställas idag.

Gruvföreningen konstaterar att i och med utgivandet av denna rapport har ett antal viktiga
frågor besvarats på ett i alla avseenden tillfredsställande sätt.

Det redovisade utredningsarbetet har genomförts med nära anknytning till forsknings-
programmet MiMi – Åtgärder mot miljöproblem från gruvavfall (MiMi, 1999). Arbetet har
bedömts ha forskningsrelevans och har inneburit metodutveckling. Arbetet får nu sin
fortsättning inom MiMi-programmet med nya tillämpningsområden. MiMi har efter förfrågan
från Svenska gruvföreningen beslutat publicera arbetet i MiMi:s rapportserie för att ge det
ökad spridning.

Johan Ingri, Institutionen för Geologi och Geokemi, Stockholms Universitet, och Christer
Pontér, Svensk Grundämnesanalys AB, Luleå, har bidragit med värdefulla diskussioner
rörande problemställning och provtagningsmetoder. Förutom författaren har Johan Ingri,
Henning Holmström och Magnus Land deltagit i fältarbetet. Jämviktsberäkningen med
programmet WATEQ4F utfördes av Henning Holmström. Karsten Håkansson, Lars Olof
Höglund och Johan Ljungberg har bidragit med värdefulla kommentarer till rapporten. Till alla
dessa personer riktas ett varmt tack.

Svenska Gruvföreningen Anders Widerlund
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English summary
Background and aim of the project. In 1996, the Swedish Mining Association proposed a
project to study the metal distribution in Lake Laisan. According to the project specification,
the study should focus on the mobility of metals in the lake sediment and processes controlling
this mobility. The present study is based on the project specification from the Swedish Mining
Association, and was performed during 1997 by the Division of Applied Geology, Luleå
University of Technology. The aim of the project was to study processes controlling the metal
transport between water and sediment, with special emphasis on processes controlling the
transport of lead (Pb).

Methods. In April 1997, five samples of the dissolved and suspended phase in the water
column were collected in a vertical profile in the southern part of Lake Laisan. In July 1997,
samples of the bottom sediment and pore-water were collected at the same station. The
present-day metal deposition was measured with sediment traps deployed at different depths at
two stations in southern Lake Laisan during the period 8 July 1997 to 10 October 1997
(Table 3.1). The content of main elements and trace metals as well as the isotopic composition
of Pb were determined in the various sample types.

Results and conclusions. According to Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag ,
Allmänna Råd 90:4 (Swedish Environmental Protection Agency), the trace metal
concentrations in sediment trap material can be classified as moderately high (As, Cu, Hg, Ni),
high (Cd, Zn) and very high (Pb) (Table 4.9). The same classification holds also for the surface
sediment (0 – 1 cm), except for Cd and Hg. In the surface sediment, the concentrations of Cd
and Hg are classified as moderately high and high, respectively (Table 4.11).

In the water column, 95 – 99 % of the total concentration (dissolved + suspended phase) of As,
Cu, Ni and Zn occurs in the dissolved phase (< 0.45 µm). In contrast, for Pb only 10 – 33 % of
the total concentration occurs in the dissolved phase (Appendix 3).

The total concentration of Pb in the water column varies from 0.14 µg/l in the surface water to
0.37 µg/l in the bottom water. The increase of the Pb concentration towards the bottom is
entirely concentrated to the suspended phase. The Pb concentration in the dissolved phase
(average = 0.042 µg/l) is close to the dissolved Pb concentration in average river water
(0.040 µg/l). The Pb concentration in suspended particulate matter varies from 700 µg/g in the
surface water to 4000 µg/g in the bottom water (Appendix 3). The suspended particulate Pb
concentration of 4000 µg/g is close to the Pb concentration in the surface sediment
(Appendix 5).

The annual deposition of sediment calculated from sediment trap data (0.4 – 1.3 mm/yr,
Table 4.6) is in good agreement with a sediment accumulation rate of ≤ 1 – 1.5 mm/yr reported
earlier. The Pb concentration in sediment trap material is approximately 900 µg/g and the
present-day Pb deposition is estimated to be 240 µg Pb/m2 day (Table 4.8).

Trace metals are mobilized at depths of 0.5 – 14 cm below the sediment – water interface.
Lead is mobilized at a depth of 0.5 – 1.5 cm, where the pore-water concentration of Pb is
120 µg/l (Appendix 5). The diffusive flux of Cd, Co, Cu, Pb and Zn from the sediment to the
water column is estimated to be 10 – 20 % of the present-day depositional flux of these metals
(Table 5.3 and 5.4).

The isotopic composition of Pb being mobilized in the sediment is similar to that of Pb from
the Laisvall Pb deposit. Lead is very mobile in the sediment, and virtually all Pb reaching a
depth of 0.5 – 1.5 cm in the sediment is mobilized. From this zone, 80 % of all mobilized Pb
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diffuses upwards towards the sediment-water interface, and the remaining 20 % diffuses
downwards into the sediment. Approximately 95 % of the diffusive flux towards the sediment-
water interface appears to be trapped in the surface sediment (Table 5.5). The diffusive flux of
Pb from the sediment to the water column (50 µg Pb/m2 day) may be responsible for the
observed increase of suspended particulate Pb in the bottom water.

Lead isotope data show that Pb in the various sample types (dissolved and suspended phase,
sediment trap material, sediment and pore-water) is dominated by Pb from the Laisvall deposit.
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Sammanfattning
Bakgrund och projektmål. Svenska Gruvföreningens miljögrupp framförde under 1996
önskemål om ett projekt för undersökning av metallförekomsten i sjön Laisan. Enligt erhållen
specifikation skulle framför allt belysas metallers mobilitet i sediment och de processer som
styr denna mobilitet. Föreliggande undersökning är baserad på Gruvföreningens specifikation
och utfördes under 1997 av Avdelningen för Tillämpad Geologi, Luleå tekniska universitet.
Projektets mål har varit att studera de processer som reglerar transporten av metaller mellan
vatten och sediment. Särskild vikt har lagts vid dessa processers betydelse för transporten av
bly (Pb).

Metoder. Längs en vertikalprofil i Laisans södra del togs i april 1997 fem prov av löst och
suspenderad fas i vattenpelaren. I juli 1997 togs prov av bottensediment och porvatten på
samma station. Sedimentfällor placerades på olika djup på två stationer i Laisans södra del
under tiden 970708 – 971010 för att få information om dagens metalldeposition (Tabell 3.1). I
samtliga provtyper bestämdes halterna av huvudelement, spårmetaller samt
blyisotopsammansättningen.

Resultat och slutsatser. Spårmetallhalterna i sedimentfällematerial kan enligt
Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag klassificeras som måttligt
höga (As, Cu, Hg, Ni), höga (Cd, Zn) respektive mycket höga (Pb) (Tabell 4.9). I sedimentets
ytskikt (0 – 1 cm) gäller i stort samma klassificering med undantag för halterna av Cd och Hg
som klassificeras som måttligt höga respektive höga (Tabell 4.11).

I vattenpelaren förekommer 95 – 99 % av totalhalten (löst + partikulär fas) av As, Cu, Ni och
Zn i löst fas (< 0,45 µm). För Pb gäller däremot att endast 10 – 33 % av totalhalten
förekommer i löst fas (Bilaga 3).

Totalhalten av Pb i vattenpelaren varierar från 0,14 µg/l vid ytan till 0,37 µg/l vid botten.
Ökningen av Pb-halten mot botten är helt koncentrerad till partikulär fas. Blyhalten i löst fas
(medelvärde 0,042 µg/l) överensstämmer med vad som anses vara bakgrundshalten för löst Pb
i världens floder (0,040 µg/l). Blyhalten i suspenderade partiklar varierar från 700 µg/g vid
ytan till 4000 µg/g vid botten (Bilaga 3). Koncentrationen 4000 µg/g är i nivå med Pb-halten i
ytsedimentet (Bilaga 5).

Årsdepositionen av sediment som beräknats från sedimentfälledata (0,4 – 1,3 mm/år,
Tabell 4.6) stämmer väl med en tidigare rapporterad sedimentationshastighet på ≤ 1 –
1,5 mm/år. Blyhalten i sedimentfällematerial är ca. 900 µg/g och dagens Pb-deposition via
sedimentation har uppskattats till 240 µg Pb/m2 d (Tabell 4.8).

Spårmetaller mobiliseras i djupintervallet 0,5 – 14 cm i sedimentet. Bly mobiliseras på djupet
0,5 – 1,5 cm där Pb-halten i porvatten uppgår till 120 µg/l (Bilaga 5). För Cd, Co, Cu, Pb och
Zn har diffusionsflödet från sedimentet till vattenpelaren uppskattats till 10 – 20 % av dagens
metalldeposition via sedimentation (Tabell 5.3 och 5.4).

Bly som mobiliseras i sedimentet har samma isotopsammansättning som Pb från Laisvall-
malmen. Bly är mycket mobilt i sedimentet, och praktiskt taget allt Pb som når 0,5 – 1,5 cm
djup i sedimentet mobiliseras. Omkring 80 % av mobiliserat Pb diffunderar uppåt mot
sedimentytan, resterande 20 % diffunderar nedåt i sedimentet. Av det Pb som diffunderar uppåt
fastläggs huvuddelen (95 %) i sedimentets ytskikt (Tabell 5.5). Den mängd Pb som diffunderar
från sedimentet till vattenpelaren (50 µg Pb/m2 d) kan orsaka den ökning av partikelbundet Pb
som observerats i bottenvattnet.
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Blyisotopdata visar att samtliga provtyper (löst och partikulär fas i vattenpelaren,
sedimentfällematerial, fast sediment och porvatten) domineras av Pb från Laisvallmalmen.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Svenska Gruvföreningens miljögrupp framförde under 1996 önskemål om ett projekt för
undersökning av metallförekomsten i sjön Laisan. Inom projektet skulle framför allt belysas
metallers mobilitet i sediment och de processer som styr denna mobilitet. Vidare föreslogs
följande moment ingå i studien:

* en beskrivning av vatten-, suspendat- och sedimentfaserna

* en beskrivning och kvantifiering av ämnestransporten mellan sediment

och vatten

* en belysning av fördelningen mellan naturligt och antropogent bly

Projektet var inte avsett att ha karaktären av monitoringprogram, där ett stort antal prov tas för
att belysa geografisk föroreningsutbredning. Huvudinriktningen var istället att på ett fåtal
platser utföra en tätare provtagning. Detta för att öka kunskapen om de processer som reglerar
transporten av metaller, framför allt bly, mellan sediment och vatten.

Föreliggande undersökning är baserad på Gruvföreningens specifikation och utfördes under
1997 av Avdelningen för tillämpad geologi, Luleå tekniska universitet. Studien finansierades
av Svenska Gruvföreningen.

1.2 Processer som reglerar metalltransporten i sjöar

Nedan ges en kort översikt över de geokemiska processer som man idag anser reglerar
metalltransporten och metallkoncentrationerna i sjöar. Dessa processer är basen i den modell
för blycirkulationen i en sjö som presenterats av Balistrieri m fl. (1995).

Den lösta halten (< 0,45 µm) av metaller i naturliga vatten anses regleras enligt följande
tvåstegsmodell (Honeyman & Santschi, 1989):

1) fastläggning av lösta metalljoner på små, kolloidala partiklar i storleksintervallet 1nm –
1 µm

2) aggregering av kolloider till större partiklar som kan filtreras på 0,45 µm filter

Fastläggningen av metalljoner på kolloider styrs delvis av pH (Gunneriusson m fl., 1994) och
sker snabbt, medan aggregeringen av kolloider till större, sedimenterande partiklar är en
långsam process. Detta betyder att kolloidernas aggregering till makropartiklar > 0,45 µm är
det hastighetsbestämmande steget vid överföringen av metaller från löst till partikulär fas.
Partiklarna fungerar därefter som bärarfas för de fastlagda metallerna, vars fortsatta transport
regleras av partiklarnas transportvägar. Partiklar bestående av järn- och manganoxider samt
organiska partiklar har stor betydelse som bärarfaser för fastlagda metalljoner. Bly är en metall
som i mycket stor utsträckning tenderar att bindas till ytorna av framför allt oxidpartiklar
(Catts & Langmuir, 1986; Gunneriusson m fl., 1994; Balistrieri m fl., 1995). Detta betyder att
sedimenterande partiklar kan fungera som transportör av bly till bottensedimenten i sjöar.
Resuspension (uppslamning) av bottensediment och mobilisering / fastläggning av metaller i
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sediment har betydelse för om sedimentet fungerar som en temporär eller permanent sänka för
metaller.

Mobilisering och fastläggning av metaller i sediment regleras till stor del av redoxförhållanden
och pH i sedimentet. I oxiderad miljö är järn- och manganoxidpartiklar stabila. I oligotrofa, väl
syresatta sjöar kan oxidfaser därför förväntas vara effektiva bärarfaser för spårmetaller i
vattenpelaren och i den syresatta, oxiska delen av ytsedimentet. Vid övergången till syrefri,
anoxisk miljö några mm till cm under sedimentytan reduceras och upplöses oxiderna. Här kan
därför en mobilisering av oxidbundna spårmetaller förväntas. Om organiskt material eller
sulfidmineral fungerar som bärarfaser för spårmetaller kan mobilisering av metaller förväntas
redan i vattenpelaren och i det oxiderade ytsedimentet (t ex Widerlund, 1996). Detta beroende
på oxidationen av organiskt material och sulfidmineral i oxiderad miljö. Om fastläggningen av
metaller på partikelytor är pH-beroende kan även pH-förändringar i sedimentet resultera i
mobilisering av metaller.

De zoner i sedimentet där metaller mobiliseras indikeras av koncentrationsmaxima av lösta
metaller i porvattnet. Från dessa koncentrationsmaxima diffunderar de mobiliserade metallerna
såväl uppåt som nedåt i sedimentet. Metaller som diffunderar uppåt mot sedimentytan kan
återföras till vattenpelaren eller återigen fastläggas i sedimentet. För de metaller som
diffunderar nedåt mot den anoxiska zonen i sedimentet kan utfällning av sulfidmineral vara en
möjlig mekanism för fastläggning av metallerna. Zonerna för fastläggning av metaller
indikeras av koncentrationsminima i porvattnet.

1.3 Projektmål

Projektets mål har enligt Gruvföreningens specifikation varit att studera de processer som
reglerar transporten av metaller mellan vatten och sediment. I denna studie har tyngdpunkten
lagts vid följande fyra huvudprocesser som kortfattat beskrivits i avsnitt 1.2: 1) fördelningen av
metaller mellan löst (< 0,45 µm) och partikulär (> 0,45 µm) fas i vattenpelaren, 2) sedimenta-
tion, 3) resuspension och 4), mobilisering av metaller i sedimentet och diffusion av metaller
från sedimentet till vattenpelaren. I denna rapport har särskild vikt lagts vid dessa processers
betydelse för transporten av bly (Pb).

Den övergripande strategin vid provtagningen har varit att utföra en så tät provtagning som
möjligt inom projektets ram. Flera tidigare studier har visat att en tät provtagning är en
förutsättning för att öka kunskapen om de geokemiska processer som reglerar fördelningen av
element i naturliga vatten.
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2 Områdesbeskrivning

2.1 Laisan

Sjön Laisan är belägen i sydvästra delen av Norrbottens län, ca. 35 km VNV om Arjeplog.
Sjön är en ca. 1 km bred och närmare 40 km lång genomrinningssjö i Laisälvens lopp. Vatten-
omsättningen i sjön sker ca. 2 gånger per år. Medeldjupet är 20 – 25 m (Nauwerk, 1977), och
bottentopografin är starkt kuperad (Bilaga 1). Sedimentationshastigheten anses vara ≤ 1 –
1,5 mm/år (Lithner, 1975). Laisan är recipient för gruvvatten från blygruvan i Laisvall
(Figur 1).

Figur 1 Karta över södra delen av Laisan som visar läget för provtagningsstationerna
(Station 1, 2 och 3) samt de ekolodsprofiler som redovisas i Bilaga 1.
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2.2 Laisvallgruvan

Gruvverksamheten i Laisvall startade 1942, och gruvan är idag Europas största blygruva.
Under 1994 bröts 1,75 Mton malm med i genomsnitt 4,1 % Pb och 0,4 % Zn. Malmmineralen
är blyglans och zinkblände (Grip & Frietsch, 1973). Under perioden 1942 – 1952 avleddes
både gruvvatten och processvatten från anrikningsverket till Laisan. Sedan 1952 leds vattnet
från anrikningsverket via sedimentationsdammar till sjön Aisjaure i Skellefteälvens
vattensystem. Luftutsläpp av blystoff från anrikningsverkets torkanläggning för blyslig
förekom fram till 1989. Fiskeristyrelsen har uppskattat att det totala utsläppet av bly till Laisan
har uppgått till 300 ton under perioden 1953 – 1985 (Steiner & Sellner, 1990).

Sedan 1975 har koncession gällt för gruvverksamheten, och utsläppet av bly till Laisan har
reducerats med 90 – 95 % sedan 1978 (Tabell 2.1). Från 1957 har ett antal effektstudier utförts
i området. Undersökningarna har omfattat studier av metallhalter i fisk, sediment och mossor
samt förändringar i bottenfaunans sammansättning (bl a Lithner, 1975; Nauwerk, 1977;
Nilsson, 1986; Steiner & Sellner, 1990).

Tabell 2.1 Totalt utsläpp av bly (löst och partikulär fas)
till Laisan under perioden 1978 till 1995.

År Pb (kg) År Pb (kg)
1978 18790 1987 246
1979 7900 1988 146
1980 7363 1989 716
1981 2749 1990 852
1982 740 1991 537
1983 457 1992 487
1984 461 1993 1565
1985 480 1994 1790
1986 417 1995 562
Data från Boliden Mineral.
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3 Metoder

3.1 Provtagning

Provtagningsstationernas lägen, provtagningsdatum och provtyper från respektive station
redovisas i Tabell 3.1, Figur 1 och Bilaga 1.

Tabell 3.1 Provtagningsstationer, provtagningsdatum och provtyper.

Station 1 Station 2 Station 3
Läge
Xa 7333400 7328970 7328190
Ya 1561350 1562280 1562470
Vattendjup (m) 22 30 50

Provtyper
Vattenpelare

Löst fas (< 0,45 µm) 970417b

Partikulär fas (> 0,45 µm) 970417b

Sedimentfällor 970708 – 971010b 970708 – 971010b

Fällans djup 2 m över botten 3 m under vattenytan
Sediment

Fast sediment 970425b 970709b

Porvatten 970709b

a Koordinater enligt rikets nät.
b Provtagningsdatum.

Provtagning i vattenpelaren. Basparametrar i vattenpelaren (temperatur, konduktivitet, pH och
löst syre) mättes in situ längs en vertikalprofil på Station 2 (Tabell 3.1) med en Hydrolab H20
sond (Bilaga 2). Längs denna vertikalprofil togs prov av löst (< 0,45 µm) och partikulär
(> 0,45 µm) fas på fem nivåer. Vatten pumpades med tryckluftsdriven Dominatorpump från de
olika nivåerna (130 – 190 l/prov) och filtrerades ”in-line” i fält genom Millipore membranfilter
(Ø = 142 mm, porstorlek 0,45 µm) monterade i Geotech filterhållare av polykarbonat. Prov för
löst fas uppsamlades i 2 l polyetenburkar, surgjordes med 10 ml ultraren HNO3 / 2 l prov och
hanterades i renrumsmiljö fram till analys. All provtagningsutrustning och filter var syra-
lakade. Vattenprov (1,2 – 1,5 l) för analys av suspenderat partikulärt kol och kväve filtrerades
genom glödgade Whatman GF/F glasfiberfilter (porstorlek 0,7 µm). Totalt suspenderat
material (TSM) i vattenpelaren bestämdes genom vägning av suspendat som filtrerats på
separata, invägda Millipore membranfilter (Ø = 47 mm, porstorlek 0,45 µm).

Strömriktning och strömhastighet mättes med pendelströmmätare (Cederlöf m fl., 1996) på de
nivåer där prov togs i vattenpelaren.

Sedimentfällor. Sedimentfällor med två parallellmonterade PVC-rör (Larsson m fl., 1986)
placerades på olika djup på två stationer (Tabell 3.1). Inget konserveringsmedel tillsattes i
rören. Detta innebär att partiell nedbrytning av organiskt material förekommer i fällorna, och
dessa får därför anses ge en minimiuppskattning av mängden sedimenterande material.

Sediment och porvatten. På Station 1 togs prov av bottensediment och på Station 2 provtogs
bottensediment och porvatten (Tabell 3.1). Vid provtagningen användes en modifierad
Kajakprovtagare (Blomqvist & Abrahamsson, 1985) med plexiglasrör (Ø = 84 mm). Prov av
bottenvattnet (löst fas < 0,45 µm) togs i provtagarröret. Sedimentet sektionerades i fält i syrefri
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miljö (skikttjocklek 0,5 – 2 cm; Bilaga 4 och 5), överfördes till plastpåsar som förslöts och
förvarades i syrefri miljö fram till separeringen av porvattnet. Porvattnet separerades genom
vakuumfiltrering (0,45 µm Millipore membranfilter) i syrefri miljö (Ar-fylld handskbox).
Separeringen var avslutad inom 24 h efter provtagningen. Porvattnets pH mättes i handskboxen
med elektrod som stacks in i separata delprov av sedimentet. Porvattnet uppsamlades i 60 ml
polyetenburkar, surgjordes med 100 µl ultraren HNO3 / 10 ml prov och hanterades i
renrumsmiljö fram till analys. All provtagningsutrustning och filter var syralakade.

3.2 Kemiska analyser

Suspenderade partiklar och sediment. Filter för suspenderade huvudelement våt-askades i
14 M ultraren HNO3 i Pt-deglar och askades därefter vid 550 °C. Det inaskade materialet
smältes tillsammans med litiummetaborat och den bildade metaboratpärlan löstes i 0,7 M
ultraren HNO3 (Burman m fl., 1978). Glödförlusten i sediment och material från sedimentfällor
bestämdes efter askning av provet vid 1000 °C. Inaskat material smältes därefter i litium-
metaborat och löstes i 0,7 M HNO3 enligt samma förfarande som för huvudelementfiltren.
Totalhalten av Si, Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P och Ti bestämdes med induktivt kopplad
plasma - atomemissionsspektroskopi (ICP - AES). Den instrumentella precisionen uttryckt som
± 1 relativ standardavvikelse är bättre än ± 1 – 2 %. Filter för spårelement och Pb-isotoper
lakades i 8 ml 14 M ultraren HNO3 i teflonbomber som värmdes i mikrovågsugn. För att
oxidera organiskt material tillsattes 1 ml 30 % H2O2 i teflonbomberna. Suspendathalterna av
Cd, Cr, Hg och S redovisas ej eftersom filtrens innehåll av dessa element var för stort för att ge
en tillförlitlig analys. Sediment och material från sedimentfällor lakades enligt samma
förfarande i 7 M ultraren HNO3. Spårelement bestämdes därefter med ICP masspektroskopi
(ICP - MS). Den instrumentella precisionen är bättre än ± 2 % för S och ± 5 % för spår-
metaller. För bestämningen av Pb-isotoper användes högupplösande ICP - MS (HR - ICP -
MS). Precisionen i de presenterade kvoterna mellan Pb-isotoper är bättre än  ± 0,2 %. Kol och
kväve bestämdes med en Carlo Erba Elementaranalysator 1108.

Löst fas (< 0,45 µm).  I löst fas i vattenpelaren och porvatten bestämdes följande element med
ICP - AES: Ca, K, Mg, Na, S, Si och Sr. I porvatten bestämdes även Fe och Mn med ICP -
AES. I såväl vattenpelaren som porvattnet var koncentrationerna av Hg och K under
detektionsgränsen. I porvattnet gäller detta även för koncentrationen av Mg. Alla övriga
element samt Pb-isotoper bestämdes med HR - ICP - MS. Den instrumentella precisionen (± 1
relativ standardavvikelse) för Fe och Mn är bättre än ± 5 %, och för spårmetaller och S bättre
än ± 10 – 20 %. Precisionen i de presenterade kvoterna mellan Pb-isotoper är bättre än ± 1,5 %
för prov från vattenpelaren och bättre än  ± 0,5 % i porvattenprover.

Löst syre i porvatten. Porvattnets syrehalt mättes i fält i provtagarröret med en mikroelektrod
(Revsbech m fl., 1980; Rasmussen & Jørgensen, 1992) som monterats i en mikromanipulator
för att erhålla en hög upplösning i vertikalled (0,5 mm).
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4 Resultat

4.1 Löst och partikulär fas i vattenpelaren

Basparametrar och strömförhållanden. De basparametrar (temperatur, konduktivitet, pH och
löst syre) som mättes i vattenpelaren redovisas i Figur 2 och Bilaga 2. Med hänsyn till
temperatur, konduktivitet och löst syre kan vattenpelaren delas in i tre skikt: ett ytskikt (0 –
7,5 m) med lägre temperatur, högre konduktivitet (30 – 50 µS/cm) och högre syremättnadsgrad
(90 – 100 %), ett intermediärt skikt (7,5 – 26,5 m) och ett bottenskikt (26,5 – 30 m) med något
lägre syremättnadsgrad (80 – 85 %). Bottenvattnet kan dock karakteriseras som väl syresatt.
pH sjunker konstant från 7,65 vid ytan till 7,10 vid botten.

Figur 2 Basparametrarna löst syre, konduktivitet, temperatur samt pH i vattenpelaren på
Station 2 970417. Mätdata redovisas i Bilaga 2.

Strömmätningen (Tabell 4.1) indikerar en strömhastghet på 3 cm/s för hela vattenpelaren med
undantag av bottenskiktet, där strömhastigheten ligger under mätutrustningens detektionsgräns
(2 cm/s).

Tabell 4.1 Strömriktning och strömhastighet på Station 2.

Vattendjupa

(m)
Strömriktning

(° från norr)
Strömhastighet

(cm/s)

1,5 116 ° ± 5 ° 3
10 139 ° ± 5 ° 3
20 142 ° ± 5 ° 3
25 158 ° ± 5 ° 3
28,5 < 2

a Nivåerna för strömmätning överensstämmer med
provtagningsnivåerna.

Medelvärden för löst och partikulär fas. Medelvärden av de fem prov som togs i vattenpelaren
redovisas i Tabell 4.2, och kan anses representera vattenpelarens medelsammansättning.
Medelvärden för spårmetallhalterna i suspenderade partiklar redovisas i Tabell 4.3.
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Tabell 4.2 Medelvärden för löst och partikulär fas, totalhalt och andelen i löst fas på
Station 2 970417.

Parameter Enhet Löst fas Partikulär fas Totalhalt % i löst fas
Temp. °C 2,62±0,83
pH 7,37±0,17
Kond. µS/cm 30,7±5,1
Löst syre mg/l 11,36±0,87
TSM mg/l 0,087±0,028
Ca mg/l 4,4±1,1
Mg mg/l 0,42±0,14
Na mg/l 0,88±0,16
S mg/l 0,97±0,20
Si mg/l 0,85±0,23
As ng/l 105±24 3,5±0,4 108±24 97
Cd ng/l 5,7±0,8
Co ng/l 7,3±2,3 4,0±1,3 11±2 66
Cr ng/l 23±2
Cu ng/l 198±13 3,6±0,7 202±13 98
Fe µg/l 6,5±2,5 3,8 ± 1,0 10,3 ± 3,2 64
Mn ng/l 455±274 1090 ± 300 1550 ± 280 29
Mo ng/l 207±9
Ni ng/l 201±17 5,2±1,8 206±16 98
P µg/l 1,17±0,39
Pb ng/l 42±2 233±111 275±109 15
Sr µg/l 32±6
V ng/l 15±3
Zn µg/l 2,0±0,2 0,059±0,017 2,1±0,2 95
Totalhalt = löst fas + partikulär fas. TSM = totalt suspenderat material.
Värden presenterade som medelvärde ± standardavvikelse.
Temperatur, pH, konduktivitet och löst syre: n = 29.
Övriga parametrar: n = 5.

Tabell 4.3 Medelvärden för spårmetallhalter i suspenderat partikulärt material.

As Co Cu Ni Pb Zn

43 ± 9 50 ± 20 44 ± 13 67 ± 28 2950 ± 1470 750 ± 280

Alla halter i µg/g. Värden presenterade som medelvärde ±
standardavvikelse. n = 5.

De lösta halterna av spårmetallerna As, Co, Cu, Ni, Pb och Zn (Tabell 4.2) har jämförts med de
medelvärden som uppmätts i Kalixälven (Tabell 4.4). Enligt denna jämförelse är halterna av
As, Co, Cu, Ni och Pb i Laisan lika med eller lägre än de nivåer som uppmätts i Kalixälven.
Halten av löst Zn i Laisan överstiger dock halten i Kalixälven med en faktor 3. För As, Cu, Ni
och Zn är medelvärdet för spårmetallhalten i suspenderade partiklar (Tabell 4.3) 2,2 – 4,3
gånger högre än bakgrundshalten i sediment (Tabell 4.4). För Pb gäller att medelhalten i
suspendat (2950 µg/g) är 295 gånger högre än bakgrundsvärdet i sediment (10 µg/g).
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Tabell 4.4 Medelvärden för metallhalter i löst fas i Kalixälven och bakgrundsvärden i
sediment.

As Co Cu Hg Ni Pb Zn
Kalixälven a
(ng/l)

100 40 500 – 300 40 700

Sediment b
(µg/g)

10 – 20 0,10 30 c 10 d 175

a Data från Ingri (1996).
b Bakgrundsvärden från Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, Naturvårdsverket,

Allmänna Råd 90:4. Halter i sediment presenterade som µg/g torrsubstans (TS).
c Bakgrundshalter omkring 50 – 100 µg/g TS kan förekomma i områden med basisk

berggrund.
d Värdet 10 µg/g avser endast Norrland. För västkustsjöar gäller 50 µg Pb/g TS.

I Tabell 4.5 har spårmetallhalterna i suspenderade partiklar klassificerats enligt
Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, Naturvårdsverket, Allmänna Råd 90:4. Vid
denna klassificering har halterna i suspenderade partiklar jämförts med de bakgrundshalter som
gäller för ytsediment (0 – 1 cm). Halterna av Zn och Pb klassificeras som höga respektive
mycket höga.

Tabell 4.5 Klassificering av metallhalter i
suspenderade partiklar.

Klassificering Element
Måttligt höga halter As, Cu, Ni
Höga halter Zn
Mycket höga halter Pb

Vertikalprofiler för metaller i vattenpelaren. Profiler för fördelningen av Fe, Mn, As, Co, Cu,
Ni, Pb och Zn i vattenpelaren redovisas i Figur 3 och Bilaga 3. För spårmetallerna As, Cu, Ni
och Zn dominerar den lösta fasen helt, och utgör 95 – 99 % av totalhalten i vattenpelaren
(Bilaga 3). För Fe och Co har den partikulära fasen ökat i betydelse. Den lösta fasen dominerar
dock fortfarande, och 60 – 70 % av allt Fe och 55 – 80 % av allt Co förekommer i löst fas. För
Mn och Pb är förhållandet det motsatta, och för dessa metaller domineras totalhalten av den
partikulära fasen. I bottenvattnet är ca. 80 % av allt Mn och 90 % av allt Pb partikelbundet. För
Fe, Mn, Co och Pb ökar andelen partikelbunden metall mot djupet (Bilaga 3).
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Figur 3 Vertikalprofiler som visar halterna av järn, mangan, arsenik, kobolt, koppar,
nickel, bly och zink i vattenpelaren på Station 2 970417. Totalhalt = löst +
partikulär fas.

4.2 Sedimentfällor

Sedimentationshastighet och metalldeposition. Under den period som sedimentfällorna var
utplacerade (970708 – 971010) har sedimentationshastigheten på Station 2 och 3 beräknats till
0,26 ± 0,01 respektive 0,14 ± 0,03 g torrt sediment /m2 d (Tabell 4.6). Uppskattningen av
årsdepositionen i Tabell 4.6 bygger på följande antaganden som delvis baseras på data från
sedimentfällor i Kalix skärgård (Widerlund och Roos, 1994): 1) 60 % av årsdepositionen sker
under vårfloden, 2) sedimentfällorna anses representera den extrapolerade tidsperioden 970708
– 971130, 3) sedimentationen under vinterhalvåret är försumbar. I Tabell 4.6 redovisas
årsdepositionen av sediment även i mm/år. Metallhalter i sedimentfällematerial och
metalldeposition redovisas i Tabell 4.7 och 4.8.
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Tabell 4.6 Sedimentationshastigheter baserade på data från sedimentfällor.

Station 2
Bottenfälla

Station 3
Ytfälla

Sedimentationshastighet a
(g/m2 d) 0,26 ± 0,01 b 0,14 ± 0,03 b

Uppskattad årsdeposition
av sediment
(g/m2 år) 100 50
(mm/år) 0,8 c – 1,3 d 0,4 c – 0,7 d
a Sedimentationshastighet under perioden 970708 – 971010
b Sedimentationshastighet ± standardavvikelse för fällans två rör.
c Beräknad med sedimentporositet = 95 % och sedimentdensitet = 2,5 g/cm3.
d Beräknad med sedimentporositet = 97 % och sedimentdensitet = 2,5 g/cm3.

Tabell 4.7 Halter av kol, kväve, mangan, järn och svavel i sedimentfällematerial och
depositionen av dessa element beräknad från sedimentfälledata.

Station 2 / Bottenfälla Station 3 / Ytfälla
Konc. Deposition Konc. Deposition

Element (%)a (mg/m2 d)b (mg/m2 år)c (%)a (mg/m2 d)b (mg/m2 år)c

C 12,1 31 12 100 15,7 22 7850
N 1,06 2,8 1060 1,64 2,3 820
Mn 0,758 2,0 760 0,626 0,88 310
Fe 7,97 21 7970 5,86 8,2 2930
S 0,222 0,58 220 0,304 0,43 150
Elementdepositionen beräknad som depositionen av torrt sediment x elementhalt i
fällmaterial.
a Koncentration angiven som vikt-% av torrt sediment.
b Elementdeposition under den aktuella provtagningsperioden 970708 – 971010.
c Elementdeposition uppskattad med de antaganden som gäller för årsdepositionen av sediment.

Tabell 4.8 Spårmetallhalter i sedimentfällematerial och metalldeposition beräknad från
sedimentfälledata.

Station 2 / Bottenfälla Station 3 / Ytfälla
Konc. Deposition Konc. Deposition

Element (µg/g) (µg/m2 d)a (µg/m2 år)b (µg/g) (µg/m2 d)a (µg/m2 år)b

As 44 11 4 400 28 3,9 1 400
Cd 3,5 0,91  350 3,3 0,46 165
Co 30 7,8 3 000 32 4,5 1 600
Cu 42 11 4 200 35 4,9 1 750
Hg 0,22 0,057 22 0,24 0,034 12
Ni 33 8,6 3 300 46 6,4 2 300
Pb 912 240 91 200 926 130 46 300
Zn 514 130 51 400 485 68 24 200
Metalldepositionen beräknad som depositionen av torrt sediment x metallhalt i
fällmaterial.
a Metalldeposition under den aktuella provtagningsperioden 970708 – 971010.
b Metalldeposition uppskattad med de antaganden som gäller för årsdepositionen av sediment.
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I Tabell 4.9 har spårmetallhalterna i sedimentfällematerial klassificerats enligt
Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, Naturvårdsverket, Allmänna Råd 90:4. Vid
klassificeringen har halterna i fällmaterialet jämförts med de bakgrundshalter som gäller för
ytsediment (0 – 1 cm). Halterna av Cd och Zn klassificeras som höga, medan Pb-halten
klassificeras som mycket hög.

Tabell 4.9 Klassificering av spårmetallhalter
i material från sedimentfällor.

Klassificering Element
Måttligt höga halter As, Cu, Hg, Ni
Höga halter Cd, Zn
Mycket höga halter Pb

En jämförelse av metallhalterna i bottenfällans material och i suspendatet i bottenvattnet
(nivåerna 20 – 28,5 m) visar att metallhalterna i många fall är lägre i sedimentfällematerialet.
Halterna av Mn, Co, Ni och Zn är ca. 50 % av halterna i suspendat, medan Pb-halten i
fällmaterialet endast är ca. 25 % av suspendathalten (Tabell 4.8 och Bilaga 3).

4.3 Sediment och porvatten

Redoxförhållanden och pH i sediment

Redoxförhållandena i sediment styrs av nedbrytningen av organiskt material (CH2O) som är en
redoxprocess. Denna process regleras av följande reaktioner som sker stegvis med ökande djup
i sedimentet:

CH2O + O2 <===> CO2 + H2O (4.1)
5CH2O + 4NO3

- + 4H+ <===> 2N2 + 5CO2 + 7H2O (4.2)
CH2O + 2MnO2 + 4H+ <===> 2Mn2+ + CO2 + 3H2O (4.3)
CH2O + 4Fe(OH)3 + 8H+ <===> 4Fe2+ + CO2 + 11H2O (4.4)
CH2O + SO4

2- + 2H+ <===> H2S + 2CO2 + 2H2O (4.5)

Beroende på vilket oxidationsmedel (O2, NO3
-, MnO2, Fe(OH)3 eller SO4

2-) som styr
reaktionen klassificeras redoxmiljön som oxisk (O2), suboxisk (NO3

-, MnO2, Fe(OH)3) eller
anoxisk (SO4

2-). Genom att mäta någon av de parametrar som ingår i reaktion 4.1 till 4.5 fås
information om fördelningen av olika redoxmiljöer i ytsedimentet. Vanligen mäts halterna av
löst syre, nitrat (NO3

-), mangan (Mn2+), järn (Fe2+) och svavel (SO4
2-) i porvattnet. Reduktion

och upplösning av mangan- och järnoxider enligt reaktion 4.3 respektive 4.4 resulterar i en
tydlig koncentrationsgradient för löst järn (Fe2+) och mangan (Mn2+) i porvattnet (Figur 4).
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Figur 4 Porvattenprofiler för järn, mangan, svavel och pH på Station 2 970709.

Löst Fe2+ och Mn2+ som diffunderar tillbaka upp mot sedimentytan oxideras vanligen av syre
till järn- och manganoxider enligt:

4Fe2+ + O2 + 10H2O <===> 4Fe(OH)3 + 8H+ (4.6)
2Mn2+ + O2 + 2H2O <===> 2MnO2 + 4H+ (4.7)

I det provtagna sedimentet från Station 2 visar fördelningen av löst syre i porvattnet att den
syresatta, oxiska zonen når ner till 3,5 cm djup (Figur 5). På detta djup oxideras löst Mn2+ som
diffunderar uppåt i porvattnet (reaktion 4.7), vilket resulterar i mycket låga porvattenhalter av
Mn i den oxiderade zonen.

Figur 5 Syrehalten i porvatten på Station 2 970709.

Porvattenhalten av Fe2+ sjunker till låga värden redan på 90 till 100 mm djup i sedimentet där
syre saknas (Figur 4 och 5, Bilaga 5). Syre kan därför inte vara det huvudsakliga
oxidationsmedlet för Fe2+. Det är istället troligt att MnO2 fungerar som oxidationsmedel när
Fe2+ oxideras till Fe(III)-oxid enligt följande reaktion (Myers & Nealson, 1988):
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2Fe2+ + MnO2 + 4H2O <===> 2Fe(OH)3 + Mn2+ + 2H+ (4.8)

Denna reaktion visar att den suboxiska zonen i sedimentet når ner till ett djup av minst
100 mm. Den anoxiska (syrefria) zonen definieras som den del av sedimentet där
sulfatreduktion (reaktion 4.5) sker. Denna zon indikeras normalt av en markerad sänkning av
porvattenhalten av löst svavel (SO4

2-). Sulfathalten i porvattnet minskar pga. sulfidbildning
(H2S) enligt reaktion (4.5) och utfällning av sulfidjoner som fasta sulfidmineral, framför allt
järnsulfider (FeS), enligt reaktionerna:

H2S <===> HS- + H+ (4.9)
Fe2+ + HS- <===> FeS + H+ (4.10)

Porvattenprofilen för löst svavel (Figur 4, Bilaga 5) visar ingen tydlig sänkning av svavelhalten
vilket indikerar att sulfatreduktion och sulfidutfällning har liten betydelse i det provtagna
sedimentet. Om sulfidutfällning förekommer tycks den vara begränsad till djup > 15 cm, där
svavelhalten i porvattnet har minskat till 0,5 – 0,6 mg/l.

Porvattenprofilen för pH visar ett tydligt minimum (pH = 5,5) i den oxiska - suboxiska zonen i
djupintervallet 0 – 100 mm (Figur 4, Bilaga 5). Detta låga pH kan vara orsakat av en
kombination av nedbrytningen av organiskt material och utfällningen av Mn- och Fe-oxider
enligt reaktionerna 4.1, 4.7 respektive 4.8.

Fast sediment

Kol, mangan, järn och svavel. Kol, mangan, järn och svavel är huvudbeståndsdelar i de faser
som ofta fungerar som bärarfaser för spårmetaller (organiskt material, Mn- och Fe-oxider och
sulfidmineral). Dessa element fungerar därför som indikatorer för fördelningen av dessa
bärarfaser i sedimentet. Kolhalten i sedimentet är högst vid ytan (Figur 6 och 7, Bilaga 4 och 5)
men avtar snabbt med ökande djup i sedimentets oxiderade ytskikt  (0 – 3,5 cm). Detta
indikerar en oxidation av det organiska materialet (CH2O) och en förbrukning av syre enligt
reaktionen:

CH2O + O2 <===> CO2 + H2O
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Figur 6 Kol, järn, mangan och svavel i fast sediment på Station 1.

Figur 7 Kol, järn, mangan och svavel i fast sediment på Station 2.

På Station 2 visar Mn och Fe tydliga koncentrationsmaxima i djupintervallet 3,5 – 12 cm
(Figur 7), dvs. i den syrefria, suboxiska zonen i sedimentet. Dessa maxima indikerar
förekomsten av Mn- och Fe-oxider. Vid övergången mellan den oxiska och suboxiska zonen
oxideras löst Mn2+ som diffunderar uppåt i porvattnet till Mn-oxider. Denna bildning av Mn-
oxider indikeras av det översta Mn-maximat på 3,5 – 4 cm djup i sedimentet. På nivån 9,5 –
10 cm där den högsta Mn koncentrationen (14,0 %) förekommer var Mn- och Fe-oxider
synliga för blotta ögat. Detta visar att reduktionen och upplösningen av oxiderna i sedimentet
är en relativt långsam process. På Station 1 saknas tydliga koncentrationsmaxima för Mn och
Fe (Figur 6).

Svavelhalten i sedimentet minskar med ökande djup i sedimentet. På Station 2 ökar dock
halten något vid 15 cm djup (Figur 6 och 7, Bilaga 4 och 5). Porvattendata från Station 2
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indikerar att bildning av järnsulfider (FeS) har liten betydelse i sedimentet och, om den sker,
tycks vara begränsad till djup > 15 cm (Figur 4). Porvattendata för S är normalt en känslig
indikator för sulfidbildning, och det är tveksamt om den begränsade sulfidbildning som kan
förväntas i sötvattensediment kan indikeras i fast fas. Den observerade fördelningen av S i fast
sediment motsäger dock inte ovanstående tolkning som baseras på porvattendata.

Spårmetaller. Halterna av spårmetallerna As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb och Zn redovisas i
Figur 8 och 9 och Bilaga 4 och 5.

Figur 8 Halter av  arsenik, kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och
zink i fast sediment på Station 1.
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Figur 9 Halter av  arsenik, kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och
zink i fast sediment på Station 2. Tidsskalan är baserad på årsdepositionen av
sediment som uppskattats med sedimentfällor och massan sediment på de olika
nivåerna i sedimentproppen.

I Tabell 4.10 har metallhalterna i ytsediment (0 – 1 cm) på Station 2 jämförts med de
bakgrundshalter som gäller för metaller i ytsediment. I Tabell 4.11 har metallhalterna i
ytsedimentet från Station 1 och 2 klassificerats enligt Bedömningsgrunder för sjöar och
vattendrag, Naturvårdsverket, Allmänna Råd 90:4. Halterna av Hg och Zn klassificeras som
höga, medan Pb-halten klassificeras som mycket hög.
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Tabell 4.10 Jämförelse mellan metallhalter i ytsediment (0 – 1 cm) från Station 2 och
bakgrundsvärden för metaller i ytsediment.

As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
Laisan, Station 2
(µg/g) a, b

52 1,64 68 37 0,410 26 3795 448

Bakgrund
(µg/g) a

10 0,4 20 20 0,10 30 c 10 d 175

Bakgrundsvärden från Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, Naturvårdsverket, Allmänna Råd 90:4.
a Halter i sediment presenterade som µg/g torrsubstans (TS).
b Medelvärdet av de två översta sedimentsektionerna.
c Bakgrundshalter omkring 50 – 100 µg/g TS kan förekomma i områden med basisk berggrund.
d Värdet 10 µg/g avser endast Norrland. För västkustsjöar gäller 50 µg Pb/g TS.

Tabell 4.11 Klassificering av spårmetallhalter i yt-
sediment (0 – 1 cm) från Station 1 och 2.

Klassificering Element
Låga halter Ni *
Måttligt höga halter As, Cd, Cr, Cu
Höga halter Hg, Zn
Mycket höga halter Pb
* Nickelhalten klassificeras som måttligt hög på Station 1.
Ytsedimentet representeras av medelvärdet av de två
översta sedimentsektionerna.

Arsenik, kobolt och nickel. På Station 2 visar profilerna för dessa spårmetaller ett eller flera
koncentrationsmaxima i djupintervallet 3 – 12 cm, vilka sammanfaller med koncentrations-
maxima för Fe (As) och Mn (Co och Ni) (Figur 7 och 9). Detta indikerar att Fe- och Mn-oxider
fungerar som bärarfaser för As respektive Co och Ni. På Station 1, där tydliga koncentrations-
maxima av Mn och Fe saknas, är korrelationen till Mn och Fe inte lika tydlig (Figur 6 och 8).

Flera undersökningar har tidigare visat att As i mycket stor utsträckning binds till Fe-oxider i
sediment (t ex Farmer & Lowell, 1986; Widerlund & Ingri, 1995). Den redox-styrda
reduktionen och upplösningen av Fe-oxider i sedimentet (reaktion 4.4) reglerar därmed även
fördelningen av As. Arsenik som remobiliseras när Fe-oxiderna upplöses diffunderar tillbaka
upp mot sedimentytan och fastläggs på de Fe-oxider som förekommer närmare sedimentytan.
Denna anrikningsprocess kan resultera i höga halter av As i ytsedimentet (Farmer & Lowell,
1986; Widerlund & Ingri, 1995). Det mycket tydliga koncentrationsmaximat för As (804 µg/g
As) på nivån 11 – 12 cm sammanfaller med koncentrationsmaximat för Fe, och kan tolkas som
ett resultat av en sådan naturlig anrikningsprocess för As. Nivån 11 – 12 cm ligger betydligt
under den nivå där antropogen påverkan kan förväntas spåras i sedimentet (se avsnitt 5.6).
Detta stöder tolkningen att den höga As-halten inte har antropogent ursprung.

Krom och koppar. På båda de provtagna stationerna gäller att halterna av krom och koppar
minskar från sedimentpropparnas nedre del upp till sedimentytan (Figur 8 och 9).

Kadmium, kvicksilver, bly och zink. Profilerna för dessa metaller visar en tydlig ökning av
metallhalterna från 5 – 7 cm djup och uppåt i sedimentet (Figur 8 och 9). Ett undantag är Cd på
Station 2, som inte visar någon tydlig trend. För Pb nås koncentrationsmaximum på 0,5 – 2 cm
djup i sedimentet. Ingen korrelation till halterna av Mn och Fe kan ses.
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Spårmetaller i porvatten

Porvattendata för spårmetallerna As, Cd, Co, Cu, Ni, Pb och Zn presenteras i Figur 10 och
Bilaga 5.

Figur 10 Porvattenprofiler för arsenik, kadmium, kobolt, koppar, nickel, bly och zink på
Station 2 970709.

Porvattenprofilerna för Cd, Co, Cu, Ni och Zn visar följande generella mönster. I den
oxiderade zonen, på ett djup av 0,5 – 1,5 cm i sedimentet, finns ett mindre porvattenmaximum
där koncentrationen dock är betydligt lägre än den maximala porvattenkoncentrationen. Under
denna zon ökar porvattenkoncentrationerna av ovanstående element först relativt långsamt, för
att sedan i djupintervallet 9 – 14 cm öka markant. Denna markanta ökning sammanfaller med
den tydliga koncentrationsökningen av Mn och Fe i porvattnet (Figur 4 och 10). Porvatten-
profilerna för As och Pb avviker från detta mönster. Porvattenkoncentrationen av As är låg i
hela den ytnära zonen (0 – 9 cm), och ökar markant först i djupintervallet 9 – 14 cm, dvs. på
det djup där porvattenhalten av Fe ökar markant. Porvattenprofilen för Pb visar ett tydligt
koncentrationsmaximum i den oxiderade zonen i djupintervallet 0,5 – 1,5 cm.

Koncentrationsökningen av spårmetaller i porvattnet relativt ovanliggande bottenvatten kan
uttryckas med en anrikningsfaktor som definieras som maximal koncentration i porvatten /
koncentration i ovanliggande bottenvatten. För Cd, Co, Cu, Ni och Zn är anrikningsfaktorn 15
– 35, för As 290 och för Pb 390. Bly är den enda av dessa spårmetaller som visar maximal
porvattenkoncentration i sedimentets oxiderade ytskikt. Alla övriga diskuterade spårmetaller
uppvisar maximal porvattenkoncentration på nivån 13 – 14 cm i sedimentet.
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5 Diskussion

5.1 Metallfördelningen mellan löst och partikulär fas i
vattenpelaren

Den lösta halten (< 0,45 µm) av metaller i naturliga vatten anses regleras enligt följande
tvåstegsmodell (Honeyman & Santschi, 1989):

1) Fastläggning av lösta metalljoner på små, kolloidala partiklar i storleksintervallet 1nm –
1 µm. Dessa partiklar har bl a den egenskapen att de inte sedimenterar eller sedimenterar
mycket långsamt.

2) Aggregering av kolloider till större, sedimenterande partiklar.

Filtrering av vatten genom filter med porstorleken 0,45 µm betyder att kolloidala partiklar med
storleken 1 nm – 1 µm uppträder både i den lösta (< 0,45 µm) och den partikulära (> 0,45 µm)
fasen. Beteckningen löst fas betyder alltså inte att metaller enbart förekommer som sant lösta
metalljoner. Denna fas innehåller även metaller bundna till små, kolloidala partiklar. De
kolloidala partiklar som ingår i den suspenderade partikulära fasen kan via koagulering
(O’Melia, 1980) förväntas utgöra en långsamt sedimenterande fraktion med stor sammanlagd
partikelyta. Denna fraktion spelar därför en viktig roll vid överföringen av sant lösta
spårmetaller till den partikulära fasen via upptag på partikelytor. Det är även troligt att denna
fraktion kan vara orsaken till att vissa partikelbundna spårmetaller tycks ha en tendens att
förbli suspenderade i vattenpelaren under relativt lång tid (se avsnitt 5.2).

5.2 Suspenderat material och sedimentation

Årsdepositionen av sediment som beräknats från sedimentfälledata (0,4 – 1,3 mm/år,
Tabell 4.6) stämmer väl med den sedimentationshastighet på ≤ 1 – 1,5 mm/år som rapporterats
av Lithner (1975).

Ett mått på hur effektiv sedimentationen är för att transportera partiklar och partikelbundna
metaller till bottensedimentet kan fås genom att beräkna residenstiden (uppehållstiden) för
partiklar och partikelbundna metaller i vattenpelaren med avseende på sedimentation.
Residenstiden (R) med avseende på sedimentation beräknas enligt:

R = Mpart /S    [enhet: dygn]

där Mpart = total suspenderad mängd / ytenhet i hela vattenpelaren [massa/m2] och S =
sedimentationshastighet/ytenhet [massa/m2 dygn]. Den totala suspenderade mängden (Mpart) av
partiklar och partikelbunden Cu, Pb och Zn redovisas i Tabell 5.1.
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Tabell 5.1 Vattenpelarens totala innehåll av suspenderat material (TSM) och
partikelbunden koppar, bly och zink på Station 2.

Djup
(m)

Intervall
(m)

TSM
(mg/l)

TSM
(mg/m2)

Cu
(µg/m2)

Pb
(µg/m2)

Zn
(µg/m2)

1,5 0 – 5,75 0,133 760 16 530 210
10 5,75 – 15 0,063 580 28 1270 420
20 15 – 22,5 0,069 520 27 2090 540
25 22,5 – 26,75 0,085 360 16 1380 300
28,5 26,75 – 30 0,083 270 15 1080 240

Summa för hela
vattenpelaren

2490 102 6350 1710

Ett problem vid beräkningen av residenstiden är att data i Tabell 5.1 gäller för april 1997, då
inga data för sedimentationshastigheten S finns tillgängliga. Sedimentfälledata från Kalix
skärgård visar att sedimentationshastigheten under vinterhalvåret är ≤ 5 % av sedimentations-
hastigheten under sommaren. De residenstider som redovisas i Tabell 5.2 har därför beräknats
dels med den sedimentationshastighet som uppmättes med sedimentfällor (0,26 g/m2 dygn,
Tabell 4.6), dels med en sedimentationshastighet som är 5 % av denna (0,013 g/m2 dygn) och
antas representera vintersedimentationshastigheten.

Den relativa residenstiden (Rrel i Tabell 5.2) är residenstiden för en partikelbunden,
sedimenterande metall (RMe) relativt residenstiden för sedimenterande partiklar (RTSM):

Rrel = RMe/RTSM

Det är väl känt att suspenderade partiklar kan delas in i fraktioner med olika kornstorlek och
partikeldensitet. Detta resulterar i olika sedimentationshastigheter och därmed olika residens-
tider med avseende på sedimentation för dessa fraktioner (Lerman, 1979). Kolloidala partiklar i
storleksintervallet 1 nm – 1 µm kan t ex förväntas sedimentera betydligt långsammare än de
grövre fraktionerna i suspendatet. Residenstiden för en metall som i huvudsak är bunden till en
långsamt eller snabbt sedimenterande suspendatfraktion avviker från residenstiden för
partiklarna i medeltal (RTSM). Den relativa residenstiden (Rrel) är ett mått på hur mycket
sedimentationshastigheten för en partikelbunden metall avviker från partiklarnas medel-
sedimentationshastighet. För en metall som sedimenterar lika snabbt som partiklarna är den
relativa residenstiden 1. Om Rrel är större än 1 betyder detta att metallen sedimenterar
långsammare än partiklarna, vilket inträffar om metallen till övervägande del är bunden till
små, långsamt sedimenterande partiklar. De relativa residenstiderna i Tabell 5.2 antyder att
detta gäller för Pb och Zn (Rrel > 1), medan Cu sedimenterar med samma hastighet som
partiklarna i medeltal (Rrel ≈ 1). Detta betyder att partikelbundet Pb och Zn har en tendens att
förbli suspenderade i vattenpelaren under relativt lång tid.

Tabell 5.2 Residenstider för suspenderat material (TSM) och partikelbunden
koppar, bly och zink med avseende på sedimentation.

TSM Cu Pb Zn
Residenstid R a 10 – 190 9 – 190 26 – 530 13 – 260
(dygn)
Relativ residenstid Rrel 1 0,9 – 1 2,6 – 2,8 1,3 – 1,4
a Det lägre värdet beräknat med de sedimentationshastigheter som redovisas för

Station 2 i Tabell 4.6 och 4.8. Det högre värdet beräknat med en vintersedimentations-
hastighet som uppskattas vara 5 % av den sedimentationshastighet som uppmättes
970708 – 971010.
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5.3 Resuspension

Ostörda ackumulationsbottnar som inte är påverkade av resuspension (uppslamning av
bottensediment) är en förutsättning för att sjösediment ska kunna användas som miljöhistoriska
arkiv. En parameter som har stor betydelse för uppkomsten av våginducerad resuspension är
stryklängden, dvs. den sträcka som vinden ostört fått verka på sjöns yta. Ett mer representativt
mått på hur vinden reglerar uppkomsten av vågor är den s. k. effektiva stryklängden (Beach
Erosion Board, 1972; Håkansson, 1981), som tar hänsyn till att vindriktningen inte är konstant
utan oftast varierar omkring en medelvindriktning. Enligt Håkansson (1981) finns ett empiriskt
samband mellan den effektiva stryklängden och det vattendjup ner till vilket resuspension kan
förväntas. Under detta djup förekommer endast ackumulationsbottnar, medan grundare
områden utgörs av erosions- och transportbottnar (Figur 11).

Figur 11 Diagram som visar förhållandet mellan effektiv stryklängd och förekomsten av
erosions- transport- och ackumulationsbottnar på olika vattendjup (Från
Håkansson, 1981).

I Laisans södra del erhålls maximal effektiv stryklängd vid nordlig vind som blåser i sjöns
längdriktning. Vid denna vindriktning kan den effektiva stryklängden på Station 2 beräknas till
2,9 km enligt Håkansson (1981). Enligt Figur 11 kan ackumulationsbottnar då förväntas på
vattendjup större än ca. 5 m. Bottensedimentet på Station 2 (vattendjup 30 m) kan därför antas
vara ostört av våginducerad resuspension. Denna slutsats stöds av data från sedimentfällorna
som visar att Pb-halten i sedimenterande material (912 – 926 µg/g) är betydligt lägre än i
ytsedimentet (3400 µg/g). Blyhalten är också ungefär densamma i ytfällan och bottenfällan
(Tabell 4.8). Detta visar att någon resuspension av bottensediment inte tycks ha förekommit
under den tid som fällorna var utplacerade.

Under vinterhalvåret förhindrar sjöns istäcke uppkomsten av våginducerad resuspension.
Under provtagningen i april 1997 kan vattenpelaren därför anses vara opåverkad av
våginducerad resuspension. Det kan dock inte uteslutas att strömhastigheter på 1 – 3 cm/s
(Tabell 4.1) kan resuspendera sedimentpartiklar i siltfraktionen även under vinterhalvåret.
Denna möjlighet diskuterades av Nauwerk (1977).
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5.4 Mobilisering och fastläggning av metaller i sediment

Zoner för mobilisering och fastläggning av metaller. Porvattendata kan användas för att
indikera de zoner i sedimentet där mobilisering och fastläggning av metaller sker. Zoner där
metaller mobiliseras indikeras av koncentrationsmaxima i porvattnet, medan zoner där metaller
fastläggs indikeras av koncentrationsminima. Organiskt material, Mn- och Fe-oxider samt
sulfider är faser som har stor betydelse som bärare för spårmetaller i sediment och som
påverkas av sedimentets redoxförhållanden. Shaw m fl. (1990) har presenterat en generell
modell, som visar hur mobiliseringen av spårmetaller i sediment kan kopplas till en redox-
styrd upplösning av olika bärarfaser på olika djup i sedimentet. Utgående från porvattendata
identifierade Shaw m fl. (1990) tre zoner där spårmetaller mobiliseras: 1) en zon i sedimentets
oxiderade ytskikt där metaller mobiliseras från organiskt material som oxideras, 2) en suboxisk
zon där metaller associerade med Mn-oxider frigörs när Mn-oxiderna reduceras och upplöses
och 3), en suboxisk zon där metaller associerade med Fe-oxider frigörs när Fe-oxiderna
reduceras och upplöses.

De porvattenmaxima som identifierats i det provtagna sedimentet (se avsnitt 4.3) kan tolkas
enligt ovanstående modell. Det porvattenmaximum för Cd, Co, Cu, Ni och Zn som uppträder
på 0,5 – 1,5 cm djup i sedimentet indikerar att dessa metaller mobiliseras från organiskt
material som oxideras i sedimentets syresatta ytskikt. I djupintervallet 4 – 9 cm ökar porvatten-
halterna av dessa metaller samtidigt med Mn, vilket indikerar en mobilisering av spårmetaller
från Mn-oxider som reduceras och upplöses. De maximala porvattenhalterna på nivån 13 –
14 cm kan sannolikt kopplas till reduktion och upplösning av Fe-oxider (Figur 4 och 10).

Mobiliseringen av As tycks vara helt knuten till upplösningen av Fe-oxider. Detta indikeras av
att ökningen av porvattenhalten av Mn i intervallet 4 – 9 cm inte orsakar någon motsvarande
ökning i porvattenhalten av As (Figur 4 och 10). Även data för fast sediment visar att Fe-
oxider fungerar som bärarfas för As (se avsnitt 4.3).

Det mycket tydliga porvattenmaximat för Pb på djupet 0,5 – 1,5 cm visar att Pb mobiliseras i
sedimentets oxiderade ytskikt. Från detta porvattenmaximum diffunderar Pb uppåt och nedåt i
sedimentet. Porvattenhalten av Pb når låga värden vid övergången till den suboxiska zonen på
3 – 4 cm djup, vilket visar att Pb återigen fastläggs i sedimentet på detta djup (Figur 10).
Mobiliseringen och fastläggningen av Pb och tänkbara mekanismer för dessa processer
diskuteras närmare i avsnitt 5.5.

Diffusionsberäkning. Diffusionsflöden beräknade från porvattendata kan användas som ett
kvantitativt mått på metallers mobilitet i sediment. Den vertikala diffusionen beräknas med
Ficks första lag:

J = - Ø Ds ∆C / ∆Z (5.1)

Vid beräkningen antas diffusionsflödena vara konstanta över tiden (steady-state). Detta betyder
bl a att ingen hänsyn tas till de variationer i blydepositionen som förekommit (Tabell 2.1), samt
de årstidsvariationer som kan förväntas vad gäller metalldepositionen i sjön (se avsnitt 4.2). I
ekv. 5.1 är J diffusionsflödet (µg / m2 d), Ø är sedimentets porositet (%), Ds är den molekylära
diffusionkoefficienten i sedimentet (m2 / d) och ∆C / ∆Z är koncentrationsgradienten i
porvattnet som antas vara linjär (µg / m4). Diffusionskoefficienter i sedimentet (Ds) är
beräknade från de diffusionskoefficienter (Do) som gäller i vattenlösning, och har korrigerats
för in situ temperaturen 5 °C enligt Li & Gregory (1974). Koefficienten Ds är även korrigerad
för sedimentets porositet Ø (tortuositeten) enligt Ullman & Aller (1982):

Ds = Do Ø2
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Beräkningen av diffusionsflödet vid sediment - vatten övergången kompliceras av framförallt
fyra faktorer. 1) Porvattengradienten kan störas vid provtagningen. 2) Den upplösning som
erhålls med dagens konventionella metoder för porvattenprovtagning är för grov för att ge en
korrekt bild av den mycket skarpa koncentrationsgradienten vid sediment - vatten övergången.
3) Bioturbation och resuspension ökar diffusionen av metaller över gränsytan mellan sediment
- vatten. 4) Metalljoner kan delvis vara komplexbundna till löst organiskt material i porvattnet.
Diffusionen av metaller styrs då till viss del av de lösta organiska molkylernas diffusions-
hastighet, vilken är dåligt känd.

Kvantifiering av metallers mobilitet i sediment. Ett kvantitativt mått på metallernas mobilitet i
sedimentet kan fås genom att sätta diffusionsflödena i relation till dagens metalldeposition som
uppmätts med sedimentfällor. Diffusionsflödena för Fe, Mn, As, Cd, Co, Cu, Ni, Pb och Zn
beräknade med ekvation 5.1 redovisas i Tabell 5.3.  I Tabell 5.4 redovisas flödena uttryckta i
% av metalldepositionen som uppmätts med sedimentfällor. Diffusionsflödena A – D är
beräknade för nedanstående zoner i sedimentet.

Flöde A: flödet mellan sediment och vattenpelare beräknat för koncentrationsgradienten
mellan bottenvatten och halva djupet i den översta sedimentsektionen (Bilaga 5)

Flöde B: uppåtriktat flöde från porvattenmaximat i sedimentets oxiderade ytskikt
Flöde C: nedåtriktat flöde från porvattenmaximat i sedimentets oxiderade ytskikt
Flöde D: uppåtriktat flöde från porvattenmaximat i djupintervallet 9 – 14 cm

Tabell 5.3 Diffusionsflöden i sediment på Station 2.

Element Flöde A Flöde B Flöde C Flöde D
(µg/m2 d)

Fe - 770 - 10 100 5370 - 17 500
Mn 180 – – - 18 000
As 0,71 – – - 160
Cd - 0,19 - 1,0 0,54 - 0,79
Co 0,83 - 3,5 2,0 - 2,6
Cu - 2,4 - 12 4,8 - 7,9
Ni - 0,035 - 3,2 1,5 - 4,1
Pb - 50 - 1 000 220 –
Zn - 22 - 70 24 - 49
Positiva flöden riktade nedåt. Negativa flöden riktade uppåt.
För metalljoner komplexbundna till organiska molekyler reduceras
ovanstående flöden med en faktor 3 – 4.

Tabell 5.4 Diffusionsflöden i sediment på Station 2 uttryckta i % av
metalldepositionen uppmätt med sedimentfällor.

Element Flöde A Flöde B Flöde C Flöde D
(% av metalldeposition)

Fe 4 48 26 83
Mn 8 39 167 750
As 6 – – 1455
Cd 21 110 59 87
Co 11 45 26 33
Cu 22 109 44 72
Ni 0,4 37 17 48
Pb 21 417 92 –
Zn 17 54 18 38
Metalldeposition baserad på  data från sedimentfällor redovisas i Tabell 4.8.
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För molekyler som är komplexbundna till lösta organiska molekyler reduceras diffusions-
flödena i Tabell 5.3 och 5.4 med en faktor 3 – 4 (Burdige, 1994; Burdige & Homstead, 1994).
Detta kan antas gälla för Fe och Cu, metaller som i hög grad anses vara komplexbundna till
organiskt material (Elderfield, 1981). Övriga metallers komplexbindning till organiska
molekyler är okänd.

Den höga mobiliteten för Fe och Mn i den zon där Fe- och Mn-oxider reduceras framgår klart
(Flöde D, Tabell 5.4). Bland spårmetallerna kan särskilt noteras den höga mobiliteten för As
(Flöde D, Tabell 5.4) och Pb (Flöde B och C, Tabell 5.4). Mobiliseringen av Pb diskuteras
närmare i avsnitt 5.5.

5.5 Processer som reglerar transporten och fördelningen av
bly i Laisan

Sediment och porvatten

En av frågeställningarna i denna undersökning är om sedimentet kan fungera som källa för Pb i
vattenpelaren. Mobiliteten och fastläggningen av Pb i sedimentet är därför av central betydelse.
Vad som framkommit i denna studie angående mobiliteten av Pb sammanfattas nedan. Bly
mobiliseras i djupintervallet 0,5 – 1,5 cm i sedimentets oxiderade ytskikt, vilket resulterar i ett
tydligt porvattenmaximum för Pb på detta djup. Från porvattenmaximat diffunderar Pb uppåt
mot sedimentytan och nedåt i sedimentet. Summan av dessa diffusionsflöden kan användas
som ett mått på hur mycket Pb som totalt mobiliseras i ytsedimentet (Tabell 5.5).

Tabell 5.5 Diffusionsflöden av Pb och Pb-deposition i fast sediment.

Flöde
(µg/m2 d)

Flöde i Tabell 5.3

Diffusion uppåt från porvattenmaximum 1000 B
Diffusion nedåt från porvattenmaximum 220 C
Summa 1220 B + C

Diffusion ut ur sediment 50 A
Fastläggning i ytsediment (0 – 0,5 cm) 950 B – A
Deposition idag 240a

Deposition sediment 1090b

a Beräknat från sedimentfälledata: 0,26 g sediment/m2 d x 912 µg/g Pb = 240 µg Pb/m2 d
b Beräknat med sedimentdeposition från sedimentfällor

(0,26 g sediment/m2 d) och Pb-halten på nivån 0,5 – 1 cm
(4190 µg/g): 0,26 x 4190 = 1090 µg Pb/m2 d.

Det totala diffusionsflödet av Pb från porvattenmaximat (1220 µg/m2 d) överensstämmer
relativt väl med den mängd Pb som tillförs zonen för mobilisering med det sediment som
begravs (1090 µg/m2 d) (Tabell 5.5). Detta betyder att praktiskt taget allt Pb som som begravs i
ytsedimentet mobiliseras. Omkring 80 % av mobiliserat Pb diffunderar uppåt mot sediment-
ytan (1000/1220) och resterande 20 % diffunderar nedåt (220/1220). Av de 1000 µg Pb/m2 d
som diffunderar uppåt går 50 µg Pb/m2 d ut i vattenpelaren. Detta indikerar en effektiv
fastläggning av mobiliserat Pb i sedimentets ytskikt (0 – 0,5 cm). Den mängd Pb som når
vattenpelaren utgör dock ca. 20 % av dagens Pb-deposition (Tabell 5.4). Här skall påpekas att
beräkningen av diffusionsflöden mellan sediment - vatten kompliceras av flera faktorer (se
avsnitt 5.4), och beräknade flöden får anses vara uppskattningar.
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Den följande massbalansberäkningen för Pb i sedimentets ytskikt (0 – 0,5 cm) visar att enbart
sedimentation inte räcker för att tillföra den mängd Pb som finns på nivån 0 – 0,5 cm. Detta
stöder diffusionsberäkningen som visar att 950 µg Pb/m2 d fastläggs i ytskiktet (Tabell 5.5).

Sedimentationshastighet: 100 g sediment /m2 år (Tabell 4.6) med 912 µg/g Pb (Tabell 4.8)

Sedimentmängd på nivån 0 – 0,5 cm: 375 g sediment /m2, vilket motsvarar 3,75 års
sedimentation

Pb-halt i ytsediment: 3 400 µg/g

Mängd Pb på nivån 0 – 0,5 cm: 375 x 3 400 = 1275 mg Pb/m2

Pb tillfört med sedimentation till nivån 0 – 0,5 cm: 100 x 912 = 91 mg Pb/m2 år x 3,75 år =
340 mg Pb/m2

Överskott av Pb på nivån 0 – 0,5 cm: 1275 - 340 = 935 mg Pb/m2

Fastläggning av Pb i ytsediment: 950 µg/m2 d = 350 mg Pb/m2 år

Överskottet 935 mg Pb motsvarar 935/350 = 2,7 års diffusion av Pb, medan sedimentet i
ytskiktet representerar 3,75 år. Det är alltså fullt möjligt att det Pb som diffunderar uppåt
fastläggs i sedimentet, vilket skulle balansera massbalansen för ytskiktet.

Det faktum att Pb mobiliseras i sedimentets oxiderade ytskikt samtidigt som pH sjunker med
ca. 1,3 pH-enheter (Figur 4) ger viss information om vilken / vilka processer som kan orsaka
mobiliseringen. Genom att undersöka i vilken / vilka faser Pb är bundet i ytsedimentet skulle
orsaken till mobiliseringen kunna fastställas. Följande processer är tänkbara:

1) oxidation av bärarfas för Pb
a) oxidation av organiskt material
b) oxidation / vittring av blyglans (PbS)

2) Pb adsorberat på partikelytor lossnar vid sänkning av pH
3) annan process

Organiskt bundet Pb tycks mobiliseras i ytskiktet av sediment på grund av oxidation av
organiskt material (Gobeil & Silverberg, 1989). Enbart denna process kan dock knappast
förklara porvattenmaximat för Pb i det provtagna sedimentet.

Följande processer är tänkbara orsaker till fastläggningen av mobiliserat Pb i sedimentet:

1) adsorption (fastläggning) av Pb på partikelytor, framför allt Mn- och Fe-oxidytor
2) utfällning av sekundära blymineral

a) utfällning av blyglans (PbS) i syrefri miljö i sedimentet
b) utfällning av anglesit (PbSO4) i sedimentets oxiderade ytskikt

3) annan process

I sedimentets ytskikt (0 – 0,5 cm) skulle adsorption (fastläggning) av Pb på partikelytor kunna
ske pga att pH ökar upp mot sedimentytan (Figur 4). Bly som diffunderar nedåt fastläggs på 3
– 4 cm djup vid övergången till den suboxiska zonen (se avsnitt 5.4). På denna nivå oxideras
Mn2+ som diffunderar uppåt till Mn-oxid (se avsnitt 4.3), vilket resulterar i ett Mn maximum i
sedimentet (5,6 % Mn, Figur 7). Då Pb i mycket stor utsträckning tenderar att bindas till ytorna
av Mn-oxidpartiklar (t ex Catts & Langmuir, 1986) är det möjligt att Pb som diffunderar nedåt
fastläggs på ytorna av Mn-oxidpartiklar.

Anglesit (PbSO4) är ett sekundärt mineral som ofta bildas vid vittring av blyglans (Blowes &
Jambor, 1990). En beräkning av porvattnets mättnadsgrad med avseende på anglesit har gjorts
med jämviktsprogrammet WATEQ4F (Ball & Nordstrom, 1991). Beräkningen visar att
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porvattnet vid maximal Pb-halt är undermättat med avseende på anglesit med en faktor 102,91.
Fastläggningen av Pb i sedimentet kan därför inte vara orsakad av utfällning av anglesit.

Vattenpelaren

Bly är en metall som i mycket stor utsträckning tenderar att bindas till ytorna av framför allt
oxidpartiklar (t ex Catts & Langmuir, 1986; Balistrieri m fl., 1995). Denna studie visar att
andelen partikelbundet Pb i vattenpelaren varierar från 67 % av totalhalten vid ytan till ca.
90 % av totalhalten vid botten (Bilaga 3). Bly är alltså partikelreaktivt även i Laisan. Blyhalten
i löst fas (medelvärde för vattenpelaren = 42 ng/l, Tabell 4.2) överensstämmer med vad som
anses vara bakgrundsvärdet för löst Pb i världens floder (40 ng/l, Meybeck m fl., 1992).

I vattenpelaren ökar totalhalten (löst + partikulär fas) av Pb mot botten (se avsnitt 4.1, Figur 3,
Bilaga 3) vilket antyder att bottensedimentet kan fungera som källa för Pb i bottenvattnet.
Ökningen av Pb-halten är helt koncentrerad till den partikulära fasen. Resuspension av
bottensedimentet bör kunna uteslutas som källa eftersom sjön var istäckt vid provtagningen i
april. Den följande massbalansberäkningen för partikelbundet Pb i djupvattnet (15 – 30 m)
visar att den beräknade diffusionen av Pb från sedimentet (50 µg Pb/m2 d) kan vara tillräcklig
för att ge den observerade ökningen av Pb-halten i djupvattnet.

Blyöverskott i djupvattnet (15 – 30 m) relativt nivån 10 m: 2480 µg Pb/m2

Diffusion av Pb till vattenpelaren: 50 µg Pb/m2 d

Överskottet 2480 µg Pb/m2 motsvarar 2480/50 = 50 dygns diffusion från bottensedimentet.
Partiklarnas residenstid i vattenpelaren med avseende på sedimentation är beräknad till 190
dygn under vintern (Tabell 5.2), vilket överstiger tiden för diffusion av 2480 µg Pb/m2 till
vattenpelaren. Det är därför möjligt att diffusion av Pb ut från sedimentet och fastläggning av
detta Pb på suspenderade partiklar kan vara orsaken till ökningen av Pb-halten i djupvattnet.
Detta stöds av att ingen ökning av Pb-halten i löst fas kan ses i bottenvattnet (Figur 3).

Partikelbundet Pb tycks ha en tendens att förbli suspenderat i vattenpelaren under relativt lång
tid (se avsnitt 5.2). Mineralet blyglans (PbS) har en hög densitet (7,4 – 7,6 g/cm3) och
sedimenterar snabbt till botten (Balistrieri m fl., 1995). Det är därför inte troligt att
suspenderat, partikelbundet Pb förekommer som blyglans i någon större utsträckning.
Korrelationen mellan suspenderat Mn, Fe och Pb (Figur 12) visar att suspenderade Mn- och
Fe-oxider kan fungera som bärarfas för Pb. Det är dock inte möjligt att avgöra om någon av
dessa oxider dominerar som bärare för Pb.
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Figur 12 Blyhalten i suspenderade partiklar som funktion av järn- och manganhalten.

Blyisotoper

Elementet Pb har fyra stabila isotoper; 206Pb och 207Pb bildas vid radioaktivt sönderfall av 238U
respektive 235U, 208Pb vid sönderfall av 232Th, och 204Pb som är en icke-radiogen isotop.
Eftersom mineralet blyglans (PbS) varken innehåller U eller Th nybildas inte isotoperna 206Pb,
207Pb och 208Pb, och blyglansens isotopsammansättning avspeglar den miljö där mineralet
bildades. I silikatmineral nybildas däremot isotoperna 206Pb, 207Pb och 208Pb eftersom dessa
mineral ofta innehåller U och Th. Silikatmineralen har därför idag en helt annan Pb-
isotopsammansättning än blyglans. I ett blymineraliserat område kan blyisotoper därmed
användas för att avgöra den relativa fördelningen mellan bakgrundsbly och bly från
mineraliseringen (Öhlander m fl., 1993). Förutom bakgrundsbly från berggrunden och Pb från
mineraliseringen måste hänsyn tas till atmosfärsdeponerat Pb av antropogent ursprung.
Huvudkällan för atmosfärsdeponerat Pb är utsläpp från förbränningen av blyad bensin. En
förutsättning för att kunna avgöra den relativa fördelningen av Pb från olika källor är att
isotopsammansättningen är känd för Pb från de olika källorna.

Blyisotopsammansättningen uttrycks som kvoten mellan två Pb-isotoper. I denna rapport
presenteras Pb-isotopsammansättningen som kvoten mellan 206Pb/207Pb, eftersom
analysprecisionen för denna kvot är bra. Samma resultat fås dock oberoende av vilken
isotopkvot som används.

Kvalitativ tolkning av Pb-isotopdata. I Figur 13 har Pb-isotopkvoten 206Pb/207Pb plottats för de
olika provtyperna i vattenpelare och sediment.
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Figur 13 Blyisotopkvoten 206Pb/207Pb för de olika provtyperna i vattenpelare och sediment
på Station 2. 206Pb/207Pb-kvoten för Laisvallbly = 1,3360 ± 0,0130 (mv. ± 1 σ).
Felstaplarna visar den instrumentella precisionen (± 1 σ).

I fast sediment ökar 206Pb/207Pb kvoten från ca. 10 cm djup upp mot sedimentytan, där kvoten
överensstämmer med kvoten i blyglans från Laisvallmalmen (Rickard m fl., 1981). Från 7 cm
djup och uppåt i sedimentet är 206Pb/207Pb kvoten i porvatten identisk med kvoten i fast
sediment. I vattenpelaren överensstämmer 206Pb/207Pb kvoten i suspenderade partiklar med
kvoten i fast sediment och porvatten. I sedimentfällematerialet är 206Pb/207Pb kvoten signifikant
lägre än i ytsediment och suspendat. Detta visar att sedimenterande partiklar idag har ett
mindre inslag av Pb från Laisvallmalmen än både ytsediment och suspenderade partiklar.
Blyisotopkvoten för löst fas i vattenpelaren är inte signifikant skild från kvoten för
suspenderade partiklar och sedimentfällematerial. Isotopsammansättningen för de olika
provtyperna kan förklaras enligt den tidigare diskuterade modellen för transporten av Pb
mellan sediment och vattenpelare (avsnitt 5.5). Bly som mobiliseras till porvattnet diffunderar
uppåt och fastläggs till övervägande delen i ytsedimentet. Detta innebär att ytsedimentet
behåller samma Pb-isotopkvot som porvattnet, trots att isotopkvoten i det material som
deponeras idag är lägre. Blyisotopkvoten i suspenderade partiklar avspeglar fastläggningen av
Pb som diffunderat ut från sedimentet via porvattnet. Fastläggningen av Pb tycks framför allt
ske på suspendatets finare fraktioner som tenderar att förbli suspenderade under lång tid. Detta
framgår av att sedimentfällematerialets isotopkvot avviker från kvoten för porvatten och
suspendat.

Kvantitativ tolkning av Pb-isotopdata. Eftersom Pb från Laisvallmalmen har en väldefinierad
isotopsammansättning (206Pb/207Pb = 1,3360 ± 0,0130; medelvärde ± standardavvikelse enligt
Rickard m fl., 1981) kan man med en enkel blandningsmodell beräkna hur stor andel Pb från
Laisvallmalmen respektive bakgrundsbly utgör i varje prov. Blandningsmodellen förutsätter att
bakgrundsblyet har en homogen isotopsammansättning. I sedimentet (fast sediment och
porvatten) har värden från nivån 9,5 – 10 cm använts som bakgrundsvärde. För proven i
vattenpelaren (löst och partikulär fas, sedimentfällor) har ett värde för atmosfärsdeponerat Pb
använts som bakgrundsvärde (206Pb/207Pb = 1,109, 208Pb/207Pb = 2,374; Öhlander m fl., 1993).
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I alla prov gäller att 204Pb + 206Pb + 207Pb + 208Pb = 1, dvs. summan av alla isotoper är lika med
den totala Pb-halten. Ekvationen kan skrivas som:

204Pb/207Pb + 206Pb/207Pb + 1 + 208Pb/207Pb = 1/207Pb

Med de värden som gäller för Pb från Laisvallmalmen blir detta

0,0626 + 1,3360 + 1 + 2,4996 = 1/207Pb vilket ger

204Pb = 0,0128, 206Pb = 0,2729, 207Pb = 0,2041 och 208Pb = 0,5102 av den totala Pb-halten.

På samma sätt fås för bakgrundsmodellen

0,0639 + 1,2743 + 1 + 2,4701 = 1/207Pb vilket ger

204Pb = 0,0133, 206Pb = 0,2651, 207Pb = 0,2080 och 208Pb = 0,5138 av den totala Pb-halten.

I blandningsmodellen räknas andelen Pb från Laisvallmalmen och bakgrundsbly ut för varje
prov. Detta görs för varje isotop, och om modellen och alla analyser är korrekta ska andelen Pb
från modellens komponenter bli densamma oberoende av vilken isotop som används.

Beräkningen illustreras med fast sediment från nivån 0 – 0,5 cm. I modellen representerar x
andelen Laisvallbly och 1 - x andelen bakgrundsbly. Med värden från Bilaga 6 erhålls:

204Pb: 0,0128 x + 0,0133 (1 - x) = 0,0128 x = 1,00
206Pb: 0,2728 x + 0,2651 (1 - x) = 0,2725 x = 0,96
207Pb: 0,2042 x + 0,2080 (1 - x) = 0,2045 x = 0,92
208Pb: 0,5103 x + 0,5138 (1 - x) = 0,5100 x = 1,09

Som framgår av beräkningen ger modellen en viss spridning i andelen Laisvallbly beräknad
med olika isotoper (x = 0,92 - 1,09). Andelen Laisvallbly kan inte vara > 100 %, och värdet
1,09 måste därför uteslutas. I modellen har eventuella x-värden > 1 uteslutits, och andelen
Laisvallbly beräknats som medelvärdet av resterande x-värden. Fördelningen mellan
Laisvallbly och bakgrundsbly i samtliga prov redovisas i Tabell 5.6.
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Tabell 5.6 Fördelningen mellan Laisvallbly och bakgrundsbly i olika provtyper.

Vattenpelaren
Löst fas Partikulär fas

Djup x Pbtot PbL PbB x Pbtot PbL PbB
(m) (%) (µg/l) (%) (µg/g)

1,5 93 0,046 0,043 0,003 95 700 665 35
10 85 0,041 0,035 0,006 97 2190 2124 66
20 95 0,040 0,038 0,002 98 4020 3940 80
25 93 0,040 0,037 0,003 98 3840 3760 80
28,5 95 0,041 0,039 0,002 99 4000 3960 40

Sedimentfällor
Djup x Pbtot PbL PbB

(%) (µg/g)
Ytfälla 84 926 778 148
Botten-
fälla

84 912 766 146

Sediment
Porvatten Fast sediment

Djup x Pbtot PbL PbB x Pbtot PbL PbB
(cm) (%) (µg/l) (%) (µg/g)
0 51 0,307 0,157 0,150
0 – 0,5 78 3,16 2,46 0,70 96 3400 3264 136
1 – 1,5 90 120 108 12 91 3940 3585 355
2 – 2,5 89 72,4 64,4 8,0 88 4010 3530 480
3 – 3,5 50 17,0 8,5 8,5 79 1300 1027 273
4 – 4,5 54 13,7 7,4 6,3 59 351 207 144
5 – 5,5 50 4,43 2,21 2,22 39 165 64 101
6 – 6,5 43 3,7 1,6 2,1 45 179 80 99
9,5 – 10 0 7,97 0 7,97 0 64 0 64
19 – 21 0 2,66 0 2,66 0 50 0 50

x = andel bly från Laisvallmalmen. Pbtot = totalhalt av Pb.
PbL = Laisvallbly. PbB = bakgrundsbly.

Enligt modellen domineras samtliga provtyper av Pb från Laisvallmalmen. Undantaget är de
djupare nivåerna i sedimentet. Även om Pb-halten i löst fas i vattenpelaren är låg (0,042 µg/l),
så indikerar modellen ett stort inslag av Laisvallbly (85 – 95 %) i den lösta fasen (Tabell 5.6).
De beräknade bakgrundshalterna av Pb i de övre sedimentnivåerna (≤ 480 µg/g) och i
sedimentfällematerialet (ca. 150 µg/g) är betydligt högre än bakgrundshalten i sedimentet (ca.
50 µg/g). I dessa prover tycks modellen överskatta andelen bakgrundsbly. En tänkbar felkälla i
modellen är att isotopsammansättningen för bakgrundsbly inte är helt homogen.

5.6 Sedimentet som historiskt miljöarkiv

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att sjösediment ska kunna användas som
historiska miljöarkiv som visar hur depositionen av spårmetaller har varierat med tiden; 1)
sedimentationshastigheten är känd och konstant över tiden, 2) sedimentet är ostört av
bioturbation och resuspension och 3), spårmetallerna är immobila i sedimentet. Tidsskalan för
sedimentet från Station 2 i Figur 9 är baserad på årsdepositionen av sediment som uppskattats
med sedimentfällor (100 g sediment/m2 år, Tabell 4.6) och massan sediment på de olika
nivåerna i sedimentproppen. Sedimentationshastigheten har antagits vara konstant och som
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tidigare diskuterats (avsnitt 5.3) kan sedimentet antas vara ostört av våginducerad
resuspension.

Den ökning av Pb-, Zn- och Hg-halterna som observerats i ytsedimentet (avsnitt 4.3) börjar
under perioden 1940 – 1960 och är särskilt markant under 1960- och 1970-talet. Under 1990-
talet minskar halten av Pb från 4600 till 3400 µg/g och även Hg-halten tenderar att minska
(Figur 9).

Bly är ett av de mest mobila elementen i det undersökta sedimentet (avsnitt 5.4, Tabell 5.4).
Diffusionsberäkningen visar att ca. 80 % av mobiliserat Pb diffunderar uppåt i sedimentet och
till största delen fastläggs i ytsedimentet. Diffusion tenderar alltså att omfördela Pb uppåt i
ytsedimentet, vilket betyder att Pb-halten på en viss nivå i sedimentet inte direkt representerar
Pb-halten vid den tidpunkt som sedimentet avsattes. Omfördelningen av Pb uppåt i sedimentet
betyder också att Pb-halten i sedimentets ytskikt inte har minskat i takt med det minskade
utsläppet av Pb till Laisan (Tabell 2.1).
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6 Slutsatser
Fördelningen av element mellan löst (< 0,45 µm) och partikulär (> 0,45 µm) fas. I
vattenpelaren är de lösta halterna av spårmetallerna As, Co, Cu, Ni och Pb lika med eller lägre
än de nivåer som uppmätts i Kalixälven. Halten av löst Zn i Laisan överstiger halten i
Kalixälven med en faktor 3. Metallhalterna i suspenderade partiklar kan klassificeras som
måttligt höga (As, Cu, Ni), höga (Zn) respektive mycket höga (Pb) (Tabell 4.5, Bilaga 3).

Totalhalten (löst + partikulär fas) av Pb i vattenpelaren varierar från 0,14 µg/l vid ytan till
0,37 µg/l vid botten (Bilaga 3). Ökningen av Pb-halten är helt koncentrerad till partikulär fas.
Blyhalten i löst fas (medelvärde 0,042 µg/l, Tabell 4.2) överensstämmer med vad som anses
vara bakgrundshalten för löst Pb i världens floder (0,040 µg/l).

Blyhalten i suspenderade partiklar varierar från 700 µg/g vid ytan till 4000 µg/g vid botten
(Bilaga 3). Koncentrationen 4000 µg/g är i nivå med Pb-halten i ytsedimentet (Bilaga 5).

Följande fördelning av spårmetaller mellan löst och partikulär fas uppmättes (Bilaga 3).

As, Cu, Ni, Zn: 95 – 99 % av totalhalten förekommer i löst fas

Co: 54 – 82 % av totalhalten förekommer i löst fas

Pb: 10 – 33 % av totalhalten förekommer i löst fas

Bly förekommer framför allt i partikulär fas, vilket visar att Pb är ett partikelreaktivt element.
Andelen partikelbundet Pb ökar mot botten (Bilaga 3).

Sedimentation. Årsdepositionen av sediment som beräknats från sedimentfälledata (0,4 –
1,3 mm/år, Tabell 4.6) stämmer väl med den sedimentationshastighet på ≤ 1 – 1,5 mm/år som
rapporterats av Lithner (1975).

Depositionen av element som uppmätts med sedimentfällor redovisas i Tabell 4.7 och 4.8.

Spårmetallhalterna i sedimentfällematerial kan enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder
för sjöar och vattendrag klassificeras som måttligt höga (As, Cu, Hg, Ni), höga (Cd, Zn)
respektive mycket höga (Pb) (Tabell 4.9).

Spårmetallerna Pb och Zn kan delvis vara bundna till långsamt sedimenterande partiklar, vilket
betyder att dessa metaller kan ha en tendens att förbli suspenderade i vattenpelaren under
relativt lång tid (avsnitt 5.2).

Resuspension. Våginducerad resuspension (uppslamning) av bottensediment kan förväntas ner
till ca. 5 meters vattendjup. Den totala bottenarean som påverkas av resuspension är därmed
relativt liten, och våginducerad resuspension av sediment med höga Pb-halter kan förväntas ha
liten betydelse (avsnitt 5.3).

Mobilisering av metaller i sedimentet och diffusion av metaller från sedimentet till
vattenpelaren. Enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag kan
spårmetallhalterna i ytsedimentet (0 – 1 cm) klassificeras som låga (Ni), måttligt höga (As, Cd,
Cr, Cu), höga (Hg, Zn) respektive mycket höga (Pb) (Tabell 4.11).

Spårmetallerna Cd, Co, Cu, Ni och Zn mobiliseras på 0,5 – 1,5 cm djup i sedimentets
oxiderade ytskikt. Dessa spårmetaller mobiliseras även i djupintervallet 4 – 14 cm.
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Mobiliseringen av Pb är helt koncentrerad till nivån 0,5 – 1,5 cm, där Pb-halten i porvattnet
uppgår till 120 µg/l (Bilaga 5). Arsenik mobiliseras i intervallet 9 – 14 cm (avsnitt 5.4).

Mobiliseringen av spårmetaller kan kopplas till en redox-styrd upplösning av organiskt
material samt Mn- och Fe-oxider som fungerar som bärare för spårmetaller (avsnitt 5.4).
Mekanismen för mobilisering av Pb är dock okänd (avsnitt 5.5).

De metaller som mobiliseras nära sedimentytan diffunderar delvis tillbaka till vattenpelaren.
För Cd, Co, Cu, Pb och Zn har diffusionsflödet tillbaka till vattenpelaren uppskattats till 10 –
20 % av dagens metalldeposition via sedimentation (Tabell 5.3 och 5.4). För metaller som är
bundna till lösta organiska molekyler i porvattnet reduceras diffusionsflödet med en faktor 3 –
4 (avsnitt 5.4).

Bly som mobiliseras i sedimentet har samma isotopsammansättning som Pb från
Laisvallmalmen (avsnitt 5.5). Bly är mycket mobilt i sedimentet, och praktiskt taget allt Pb
som når 0,5 – 1,5 cm djup i sedimentet mobiliseras. Omkring 80 % av mobiliserat Pb
diffunderar uppåt mot sedimentytan, resterande 20 % diffunderar nedåt i sedimentet. Av det Pb
som diffunderar uppåt fastläggs huvuddelen (95 %) i sedimentets ytskikt (Tabell 5.5). Den
mängd Pb som diffunderar från sedimentet till vattenpelaren (50 µg Pb/m2 d) kan orsaka den
ökning av partikelbundet Pb som observerats i bottenvattnet (avsnitt 5.5).

Den minskning av Pb-halten som observerats i ytsedimentet (från 4600 till 3400 µg/g) kan
troligen kopplas till det minskade utsläppet av Pb till Laisan (Tabell 2.1). Bly som diffunderar
uppåt och fastläggs i ytsedimentet ger ett Pb-tillskott till ytsedimentet (950 µg Pb/m2 d) som
överstiger dagens Pb-deposition via sedimentation (240 µg Pb/m2 d) (Tabell 5.5). Detta
resulterar i att ytsedimentets Pb-halt (3400 µg/g) överstiger Pb-halten i sedimentfällematerial
(ca. 900 µg/g). Sedimentfällorna ger därför den bästa uppskattningen av Pb-halten i det
material som sedimenterar idag.
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BILAGA 1
 (4)1

Ekolodsprofiler i Laisan

Kontrollmätning visar att djupet (angivet i m på profilerna) skall reduceras med 10 %.
Profilernas lägen är markerade i Figur 1.

Profil 1: Profil i sjöns längdriktning. Läget för Station 2 är markerat på profilen.



BILAGA 1
 (4)2

Profil 2 och 3: Tvärprofiler



BILAGA 1
 (4)3

Profil 4 och 5: Tvärprofiler



BILAGA 1
 (4)4

Profil 6: Tvärprofil



BILAGA 2

Basparametrar i vattenpelaren
STATION 2 970417

Djup Temp. Kond. pH Löst syre Löst syre
(m) (° C) (µS/cm) (mg/l) (% mättnad)

1 -0,07 50,7 7,66 13,98 101,2
2 0,39 39,5 7,64 13,67 100,1
3 1,15 35,9 7,65 12,87 96,1
4 1,60 32,9 7,62 12,38 93,6
5 1,99 31,5 7,56 12,04 92,0
6 2,32 30,0 7,57 11,76 90,6
7 2,58 39,5 7,58 11,48 89,2
8 2,72 28,5 7,48 11,35 88,4
9 2,76 28,7 7,50 11,33 88,4
10 2,83 27,9 7,46 11,23 87,7
11 2,88 28,3 7,45 11,12 87,1
12 2,90 27,6 7,39 11,14 87,2
13 2,92 27,7 7,41 11,09 86,8
14 2,93 28,9 7,37 11,03 86,5
15 2,97 28,8 7,36 11,03 86,5
16 2,99 28,4 7,35 11,02 86,5
17 3,00 30,6 7,29 11,03 86,6
18 3,02 28,8 7,29 11,00 86,4
19 3,03 34,0 7,30 10,96 86,1
20 3,05 28,3 7,29 10,95 86,1
21 3,06 28,0 7,26 10,95 86,1
22 3,07 28,1 7,25 10,94 86,0
23 3,08 28,2 7,24 10,92 85,9
24 3,09 28,1 7,21 10,90 85,8
25 3,11 28,7 7,19 10,99 86,5
26 3,13 28,2 7,15 10,92 86,0
27 3,15 28,1 7,14 10,63 83,8
28 3,16 28,2 7,10 10,35 81,6
29 3,17 28,2 7,08 10,27 81,0
Alla parametrar uppmätta in situ med Hydrolab H20 sond.
Konduktiviteten är temperaturkompenserad till 25 °C enligt Hydrolab-sondens interna korrektionsfunktion
(ca. 2 %/°C).
Lufttryck 958,6 hPa.



BILAGA 3
(2)1

Vertikalprofiler för löst och partikulär fas i vattenpelaren
STATION 2 970417
Järn.
Djup Löst fas Partikulär fas Totalhalt % i löst fas Halt i partiklar
(m) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (% av torrvikt)

1,5 11 5,3 16 69 3,95
10 5,9 2,7 8,6 69 4,24
20 5,2 3,4 8,6 60 4,90
25 5,0 3,9 8,9 56 4,57
28,5 5,3 3,7 9,0 59 4,47

Mangan.
Djup Löst fas Partikulär fas Totalhalt % i löst fas Halt i partiklar
(m) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (% av torrvikt)

1,5 0,929 0,718 1,65 56 0,540
10 0,229 0,832 1,06 22 1,32
20 0,328 1,25 1,58 21 1,81
25 0,369 1,39 1,76 21 1,63
28,5 0,420 1,26 1,68 25 1,52

Arsenik.
Djup Löst fas Partikulär fas Totalhalt % i löst fas Halt i partiklar
(m) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/g)

1,5 0,074 0,0037 0,078 95 28
10 0,090 0,0028 0,093 97 45
20 0,104 0,0036 0,108 96 52
25 0,124 0,0037 0,128 97 43
28,5 0,131 0,0039 0,135 97 47



BILAGA 3
(2)2

Kobolt.
Djup Löst fas Partikulär fas Totalhalt % i löst fas Halt i partiklar
(m) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/g)

1,5 0,0107 0,0023 0,013 82 17
10 0,0053 0,0029 0,0082 65 46
20 0.0059 0,0044 0,010 59 64
25 0,0087 0,0051 0,014 62 60
28,5 0,0059 0,0051 0,011 54 62

Koppar.
Djup Löst fas Partikulär fas Totalhalt % i löst fas Halt i partiklar
(m) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/g)

1,5 0,217 0,0028 0,220 99 21
10 0,189 0,0031 0,192 98 49
20 0,204 0,0035 0,208 98 51
25 0,186 0,0039 0,190 98 45
28,5 0,194 0,0045 0,199 97 54

Nickel.
Djup Löst fas Partikulär fas Totalhalt % i löst fas Halt i partiklar
(m) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/g)

1,5 0,202 0,0023 0,204 99 17
10 0,207 0,0048 0,212 98 76
20 0,225 0,0061 0,231 97 89
25 0,186 0,0064 0,192 97 76
28,5 0,185 0,0065 0,192 96 79

Bly.
Djup Löst fas Partikulär fas Totalhalt % i löst fas Halt i partiklar
(m) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/g)

1,5 0,046 0,093 0,139 33 700
10 0,041 0,138 0,179 23 2190
20 0,040 0,278 0,318 13 4020
25 0,040 0,326 0,366 11 3840
28,5 0,041 0,332 0,373 11 4000

Zink.
Djup Löst fas Partikulär fas Totalhalt % i löst fas Halt i partiklar
(m) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/g)

1,5 1,96 0,037 2,00 98 280
10 1,74 0,046 1,79 97 725
20 2,02 0,071 2,09 97 1030
25 1,88 0,070 1,95 96 820
28,5 2,34 0,074 2,41 97 890



BILAGA 4

Sedimentdata – Station 1

Porositet (Ø) samt koncentrationer av kol, kväve, mangan, järn och svavel i fast sediment.

Djup Ø C N Mn Fe S
(cm) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

0 – 0,5 96,9 5,76 0,57 0,720 6,75 0,138
0,5 – 1,0 95,4 4,83 0,48 0,670 6,41 0,114
1,0 – 1,5 94,4 4,53 0,44 0,695 6,79 0,112
1,5 – 2,0 93,5 4,33 0,43 0,733 7,41 0,110
2,0 – 2,5 93,6 4,07 0,42 0,752 7,97 0,107
2,5 – 3,0 91,1 3,68 0,38 0,784 8,32 0,103
3,0 – 3,5 92,8 3,24 0,34 0,784 8,18 0,0985
3,5 – 4,0 91,9 3,09 0,32 0,777 8,11 0,0882
4,5 – 5,0 91,5 2,69 0,29 0,765 7,97 0,0823
5,5 – 6,0 91,0 2,37 0,25 0,720 7,41 0,0742
6,5 – 7,0 89,1 1,89 0,21 0,708 7,20 0,0622
7,5 – 8,0 87,6 1,48 0,16 0,702 6,96 0,0503
10 – 11 85,0 0,97 0,10 0,727 6,81 0,0353
15 – 16 74,4 0,40 0,04 0,657 6,55 0,0165
Porositet uttryckt som volym-%.
Koncentrationer presenterade som % av torrvikt.

Spårmetallhalter i fast sediment.

Djup As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
(cm) (ppm)

0 – 0,5 49 1,88 34 66 48 0,380 36 3770 458
0,5 – 1,0 47 1,65 31 69 46 0,301 34 3910 404
1,0 – 1,5 36 1,45 28 75 37 0,159 30 3500 384
1,5 – 2,0 39 1,66 29 69 42 0,238 33 2170 379
2,0 – 2,5 43 1,65 33 75 45 0,163 39 996 361
2,5 – 3,0 53 1,56 37 69 45 0,103 40 371 347
3,0 – 3,5 51 1,28 36 71 46 < 0,04 43 173 333
3,5 – 4,0 51 1,08 32 72 45 < 0,04 40 130 298
4,5 – 5,0 53 0,97 33 78 43 < 0,04 40 97 276
5,5 – 6,0 47 0,80 30 76 36 < 0,04 36 82 246
6,5 – 7,0 46 0,77 28 91 36 < 0,04 35 66 234
7,5 – 8,0 45 0,72 27 75 37 < 0,04 36 56 233
10 – 11 47 0,76 26 80 42 < 0,04 43 44 253
15 – 16 37 0,65 28 88 54 < 0,04 51 42 236



BILAGA 5
 (4)1

Sedimentdata – Station 2

Porositet (Ø) samt koncentrationer av kol, kväve, mangan, järn
och svavel i fast sediment.

Djup Ø C N Mn Fe S
(cm) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

0 – 0,5 97,1 7,58 0,69 0,708 6,96 0,162
0,5 – 1,0 98,9 7,54 0,63 0,670 6,76 0,153
1,0 – 1,5 98,5 6,85 0,62 0,645 6,65 0,125
1,5 – 2,0 98,0 6,19 0,55 0,645 6,75 0,127
2,0 – 2,5 98,4 6,30 0,51 0,676 7,13 0,124
2,5 – 3,0 96,9 5,94 0,49 0,860 7,69 0,118
3,0 – 3,5 96,7 5,18 0,44 3,10 7,76 0,111
3,5 – 4,0 96,0 4,94 0,39 5,56 7,62 0,106
4,0 – 4,5 96,5 4,87 0,40 2,94 8,04 0,107
4,5 – 5,0 96,5 4,59 0,38 1,97 8,25 0,106
5,0 – 5,5 95,1 4,19 0,35 6,13 7,69 0,0978
5,5 – 6,0 97,0 4,27 0,35 5,79 7,90 0,0986
6,0 – 6,5 94,3 5,15 0,39 1,95 8,81 0,106
6,5 – 7,0 97,0 4,86 0,36 2,84 8,74 0,101
7,5 – 8,0 96,6 4,16 0,35 3,08 8,74 0,0981
8,5 – 9,0 94,7 3,83 0,31 10,3 7,69 0,101
9,5 – 10 91,3 3,51 0,26 14,0 12,7 0,0828
11 – 12 93,4 4,10 0,31 1,36 17,1 0,0839
13 – 14 95,2 4,22 0,32 1,28 15,1 0,0791
19 – 21 94,0 4,19 0,37 0,796 9,51 0,113
27 – 29 93,3 3,77 0,32 0,973 12,5 0,108
Porositet uttryckt som volym-%.
Koncentrationer presenterade som % av torrvikt.



BILAGA 5
 (4)2

Sedimentdata – Station 2

Spårmetallhalter i fast sediment.

Djup As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
(cm) (ppm)

0 – 0,5 54 1,73 30 67 37 0,395 27 3400 444
0,5 – 1,0 50 1,55 27 69 37 0,425 25 4190 452
1,0 – 1,5 32 1,41 23 74 31 0,404 20 3940 376
1,5 – 2,0 45 1,00 26 94 37 0,362 23 4610 373
2,0 – 2,5 61 0,93 27 68 40 0,331 24 4010 346
2,5 – 3,0 52 1,60 28 69 43 0,283 31 2430 342
3,0 – 3,5 51 3,08 34 62 43 0,234 48 1300 417
3,5 – 4,0 51 1,24 29 61 43 0,183 44 488 303
4,0 – 4,5 52 0,69 29 69 45 0,172 37 351 268
4,5 – 5,0 55 1,13 28 67 46 0,187 35 262 259
5,0 – 5,5 49 1,48 30 60 43 0,148 46 165 275
5,5 – 6,0 45 1,26 30 58 44 0,141 44 145 260
6,0 – 6,5 58 0,95 28 64 49 0,144 36 179 242
6,5 – 7,0 53 1,01 29 71 49 0,142 40 148 242
7,5 – 8,0 52 0,93 28 68 50 0,144 41 111 225
8,5 – 9,0 50 1,20 31 55 43 0,143 56 87 251
9,5 – 10 295 1,72 54 27 28 0,100 65 64 222
11 – 12 804 0,90 28 77 44 0,110 34 57 198
13 – 14 737 0,87 34 61 49 0,119 39 47 242
19 – 21 88 1,70 23 74 58 0,123 36 50 329
27 – 29 42 0,69 25 86 52 0,139 32 52 309



BILAGA 5
 (4)3

Sedimentdata – Station 2

pH och koncentrationer av järn, mangan och svavel i porvatten.

Djup pH Fe Mn S
(cm) (µg/l) (µg/l) (mg/l)

0 a 6,81 14,1 3,2 1,05
0 – 0,5 6,17 74,2 18,7 1,08
0,5 – 1,0 – 1 650 183 1,32
1,0 – 1,5 5,60 1 510 141 1,26
1,5 – 2,0 5,84 673 96,6 1,30
2,0 – 2,5 5,87 1 040 162 1,11
2,5 – 3,0 5,69 1 200 157 1,12
3,0 – 3,5 5,41 1 060 112 1,04
3,5 – 4,0 5,60 974 221 1,12
4,0 – 4,5 5,68 1 700 418 0,808
4,5 – 5,0 5,47 1 790 544 0,864
5,0 – 5,5 6,50 293 802 0,830
5,5 – 6,0 5,88 2 180 1 100 0,815
6,0 – 6,5 6,15 1 030 1 790 0,890
6,5 – 7,0 6,02 2 280 1 370 0,598
7,5 – 8,0 6,04 2 360 1 390 1,13
8,5 – 9,0 6,40 3 490 3 960 0,810
9,5 – 10 6,98 8 950 10 200 0,848
11 – 12 6,85 10 100 7 660 0,828
13 – 14 6,94 14 200 10 100 1,37
19 – 21 7,06 8 580 10 100 0,491
27 – 29 7,18 20 500 9 530 0,641
a Nivån 0 cm representerar bottenvatten.



BILAGA 5
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Sedimentdata – Station 2

Spårmetallhalter i porvatten.

Djup As Cd Co Cu Ni Pb Zn
(cm) (µg/l)

0 a 0,512 0,027 0,098 0,429 0,341 0,307 2,50
0 – 0,5 0,467 0,042 0,034 0,612 0,344 3,16 4,26
0,5 – 1,0 1,63 0,198 0,578 2,50 0,894 119 15,3
1,0 – 1,5 1,49 0,114 0,528 1,76 0,842 120 11,8
1,5 – 2,0 0,992 0,105 0,217 1,54 0,594 55,9 7,61
2,0 – 2,5 1,45 0,102 0,375 1,76 0,820 72,4 9,33
2,5 – 3,0 1,31 0,097 0,448 1,60 0,739 49,7 7,39
3,0 – 3,5 1,11 0,066 0,423 1,41 0,563 17,0 7,01
3,5 – 4,0 1,42 0,166 0,439 1,39 0,755 6,10 6,35
4,0 – 4,5 1,71 0,111 0,689 2,11 1,14 13,7 10,7
4,5 – 5,0 1,70 0,150 0,732 2,01 1,29 9,52 11,3
5,0 – 5,5 1,27 3,54 0,147 2,40 0,621 4,43 8,22
5,5 – 6,0 2,10 0,204 0,882 2,74 1,48 6,30 11,6
6,0 – 6,5 1,78 0,148 0,415 1,80 1,11 3,70 7,73
6,5 – 7,0 1,98 0,169 0,843 2,76 1,32 5,98 10,8
7,5 – 8,0 2,32 0,146 0,844 3,60 1,80 5,26 14,4
8,5 – 9,0 3,09 0,208 1,42 4,58 1,70 5,16 13,9
9,5 – 10 25,0 0,339 2,12 4,40 2,43 7,97 16,3
11 – 12 94,5 0,287 1,85 3,18 1,84 4,61 14,7
13 – 14 147 0,778 3,45 8,08 4,62 8,25 45,4
19 – 21 63,9 0,252 0,760 2,15 1,04 2,66 8,01
27 – 29 52,1 0,563 2,03 6,69 3,28 7,52 37,5
a Nivån 0 cm representerar bottenvatten.



BILAGA 6

Blyisotopsammansättning
Blyisotopsammansättning i de olika provtyperna från Station 2.

Vattenpelaren, löst fas (< 0,45 µm)

Djup
(m) 204Pb/207Pb 206Pb/207Pb 208Pb/207Pb

1,5 0,0647 1,315 2,487
10 0,0646 1,296 2,476
20 0,0646 1,316 2,480
25 0,0645 1,318 2,476
28,5 0,0643 1,316 2,480

Vattenpelaren, partikulär fas (> 0,45 µm)

Djup
(m) 204Pb/207Pb 206Pb/207Pb 208Pb/207Pb

1,5 0,06286 1,3217 2,4898
10 0,06292 1,3221 2,4892
20 0,06206 1,3300 2,5000
25 0,06246 1,3274 2,4966
28,5 0,06259 1,3264 2,4946

Sedimentfällor
204Pb/207Pb 206Pb/207Pb 208Pb/207Pb

Ytfälla 0,06235 1,2984 2,4864
Bottenfälla 0,06221 1,2983 2,4869

Fast sediment

Djup
(cm) 204Pb/207Pb 206Pb/207Pb 208Pb/207Pb

0 – 0,5 0,0624 1,3325 2,4940
1 – 1,5 0,0624 1,3310 2,4946
2 – 2,5 0,0625 1,3287 2,4925
3 – 3,5 0,0625 1,3232 2,4905
4 – 4,5 0,0628 1,3114 2,4878
5 – 5,5 0,0631 1,3010 2,4865
6 – 6,5 0,0630 1,3041 2,4871
9,5 – 10 0,0639 1,2743 2,4701
19 – 21 0,0635 1,2969 2,4905

Porvatten

Djup
(cm) 204Pb/207Pb 206Pb/207Pb 208Pb/207Pb

0 0,0644 1,303 2,471
0 – 0,5 0,0645 1,329 2,483
1 – 1,5 0,0621 1,333 2,502
2 – 2,5 0,0626 1,329 2,494
3 – 3,5 0,0645 1,323 2,459
4 – 4,5 0,0652 1,318 2,483
5 – 5,5 0,0645 1,306 2,477
6 – 6,5 0,0648 1,301 2,477
9,5 – 10 0,0664 1,264 2,466
19 – 21 0,0659 1,264 2,462
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