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Sammanfattning  
 

Det största hotet mot våra vattenmiljöer idag är eutrofieringen - överskottet av näringsämnen 

orsakat av avlopp och jordbruk. För att motverka detta krävs mer kunskap kring uppträdandet av 

fosfor i jord och, mer specifikt, fosforsorptionskapaciteten i sand- och grusjordar. Särskilt 

intressant är detta då enskilda avlopp (som är en stor källa till fosforutsläpp i Sverige) är uppbyggda 

av infiltrationsbäddar bestående av sand- och grusjordar. 

 

Syftet med denna rapport har varit att bestämma fosforsorptionskapaciteten i olika sand- eller 

grusbaserade jordar. Undersökningen har genomförts med hjälp av skakförsök och verktyg såsom 

MS Excel och Visual MINTEQ, och resultaten modellerades utifrån Freundlichekvationen. Även 

kemisk analysutrustning såsom ICP och AutoAnalyzer har använts för att analysera 

elementkoncentrationer i jordproverna. Resultaten visar att det finns ett positivt linjär-logaritmiskt 

samband mellan mängden adsorberat P och mängden tillsatt P i proverna. Det visade sig att de 

undersökta jordarna i snitt kunde binda 0.56 mmol fosfor/kg jord, eller 26.01 g fosfor per m3 jord. 

 

Vidare konstaterades även att mängden adsorberat P korrelerar linjärt med mängden oxalatlösligt 

Al och Fe i jordprovet. För majoriteten av jordproverna som uppvisade ett pH-värde högre än 8, 

verkade utfällningar av kalciumfosfater öka mängden bunden P. Då svenska mineraljordar med 

låg halt humusämnen oftast har ett pH-värde på 5.2-5.4, kan det argumenteras för att Al- och Fe-

(hydr)oxider är av större betydelse för lösligheten av P än förekomsten av kalcium. Vidare 

undersökningar skulle kunna genomföras för att öka förståelsen för hur närvaron av humusämnen 

och jorddjupet påverkar fosforsorptionen, samt dess pH-beroende. 
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Abstract 

 
The eutrophication of our seas, lakes, and rivers is one of today's biggest threats to the aquatic 

environment. To counteract this, more knowledge concerning the behavior of phosphorus in soils 

and, more specifically, the efficiency of phosphate removal in sand and gravel soils is, greatly 

needed. This is particularly the case as most private wastewater systems (a considerable source of 

phosphorus leakage in Sweden) are based on infiltration beds consisting of sand and/or gravel 

soils.   

 

The objective of this research has been to determine the phosphorus sorption capacity of different 

sand or gravel-based soils. The study has been carried out using batch experiments and tools such 

as MS Excel and Visual MINTEQ, and the results were modeled according to the Freundlich 

equation. Chemical analysis equipment such as an ICP and AutoAnalyzer were also used to 

determine element concentrations in the soil samples.  The results show that there is a positive 

linear logarithmic relationship between the amount of sorbed P and the amount of added P to the 

sample. It was concluded that the analyzed soils on average bound 0.56 mmol P per kg soil, or 

alternatively, 26.01 g P per m3 soil. 

 

Furthermore, it was found that the amount of sorbed P correlated linearly with the amount of 

oxalate-extractable Al and Fe in the soil sample. For most of the samples with a pH exceeding 8, 

precipitation of calcium-phosphates appeared to increase the amount of sorbed P. Since most 

Swedish mineral soils with a low organic content have a pH of 5.2-5.4, it can be argued that Al- 

and Fe-(hydr)oxides play a larger role in the adsorption of phosphorus than precipitation of 

calcium-phosphates. Further testing should be carried out to determine the pH-dependency, 

influence of soil depth, and influence of organic compounds on the phosphorus sorption capacity 

in sand- and gravel soils.  
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Förord  
 

Detta kandidatexamensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är ett avslutande moment för 

kandidatutbildningen inom civilingenjörsprogrammet Energi och Miljö vid Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm. Arbetet med rapporten och tillhörande laborationer har ägt rum under 

vårterminen 2019 i samråd med forskare på institutionen för mark- och vattenkemi. Examinator 

har varit Monika Olsson och handledare har varit Jon Petter Gustafsson, professor i markkemi vid 

SLU samt gästprofessor på KTH.  

 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Jon Petter Gustafsson, som med stort 

engagemang inspirerat och möjliggjort detta projekt. Genom att hjälpa till både med utformning 

av laborationer samt modellering av resultat har vi kunnat erhålla gedigna resultat. Hans förslag 

till litteraturläsning och uppmuntran till diskussion har också varit tacksam. Dessutom skulle vi 

vilja rikta ett tack till Agnieszka Renman som varit närvarande vid alla laborationer samt assisterat 

när proverna analyserades med AutoAnalyzer. Tillsammans har vi haft en väldigt rolig tid på 

laboratoriet. Vi vill också passa på att tacka Deguo Kong, Charlotta Tiberg och Lin Yu som låtit 

oss ta del av deras undersökningar och resultat. Detta har främjat vår undersökning och stärkt våra 

resonemang vilket varit av stor betydelse. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack för det 

välkomnande och tillmötesgående vi fått på institutionen för mark- och vattenkemi. Vi kommer ta 

med oss mycket inspiration därifrån som med stor sannolikhet kommer gynna oss inför kommande 

studier.  

 
Charlotte Ekstrand & Camilla Hamberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Begreppslista 

 
Adsorption När en atom/jon/molekyl fäster vid en annan molekyls yta. Kan ske genom jonbyte 

eller ytkomplexbildning.  

 

AutoAnalyzer Verktyg som genom kromatografi mäter utvalda jonkoncentrationer i en lösning.  

 

Enskilt avlopp Avloppshanteringssystem dimensionerat för enskilt hushåll; ofta någon typ av 

infiltrationsanläggning. Olika typer av slamavskiljare och reningsfilter tillkommer. 

 

ICP- OES Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry. Verktyg för att mäta 

utvalda jonkoncentrationer i en lösning.  

 

Infiltration Då vattnet genomströmmar markytan.  

 

Infiltrationsbädd Avgränsad jordbädd där avloppsvatten får infiltrera och renas på naturlig väg.  

 

Markbädd Konstgjord och ofta upphöjd infiltrationsbädd för den som inte har en lämplig jordart 

på sin tomt eller om det råder hög grundvattennivå i området.  

 

Ortofosfat Oorganiskt, reaktiv fosfor. Brukar användas som namn på den enklaste fosfatjonen, 

PO4
3- och på dess protonerade former, HPO4

2- , HPO4- och H3PO4 

 

Perkolation Vattnets gravitativa rörelse genom marken, från infiltrationstillfället. 

 

Permeabilitet Hur genomtränglig jorden är för vatten. 

 

PO4-P (fosfatfosfor) Mängden av den totalfosfor som förekommer i oorganisk form och därmed 

är växttillgängligt. 

 

Totalfosfor Alla typer av fosfor.  
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1. Inledning 
I Sverige har tekniken för att rena avloppsvatten varierat över tid. Under en lång period har 

vattenreningen främst dominerats av enskilda avlopp, med markbädds- liksom 

infiltrationsanläggningar. Tekniken bygger på att det vatten som perkolerar genom marken ska 

renas på naturlig väg genom mekanisk, biologisk och kemisk rening för att sedan dräneras bort. 

Under 1960-talet fick detta emellertid en vändning, då det kunde konstateras att det svenska vattnet 

blivit alltför belastat av övergödning och tungmetaller. Fortsättningsvis växte de statliga intressena 

i att bibehålla en god vattenkvalitet och år 1967 grundades Statens Naturvårdsverk. I dagsläget 

sker reningen framförallt genom kommunal avloppsrening,  men fortfarande finns det cirka en 

miljon människor i Sverige som använder enskilt avlopp. Dessa människor återfinns framförallt i 

glesbygden, och reningseffektiviteten hos enskilda avlopp har på senare tid kommit att ifrågasättas 

allt mer (Naturvårdsverket, 2013). Detta är framförallt på grund av bristande kunskap kring 

fosforavskiljning, men även på grund av att Östersjön är hårt belastad av övergödning, vilket 

främst tycks härledas till fosfor i höga koncentrationer (Eveborn et al. 2012, sid 11).  

 

Enligt Naturvårdsverket klassas övergödning som det allvarligaste hotet mot havsmiljön idag. 

Därför är det heller inte förvånande att “ingen övergödning” är ett av de 16 miljömål som satts upp 

i Sverige som riktmärken för det svenska miljöarbetet ur ett hållbarhetsperspektiv. Målet syftar till 

att gödande ämnen såsom fosfor inte ska ha någon inverkan på varken den biologiska mångfalden, 

människans hälsa, eller användning av mark och vatten. Dessutom är målet starkt kopplat till andra 

mål såsom “levande sjöar och vattendrag”, “hav i balans”, “myllrande våtmarker” samt “levande 

kust och skärgård” och “ett rikt växt- och djurliv” (Svenska miljömålen, 2019). Denna 

synergieffekt medför att om inte utsläpp av gödande ämnen minskas, kommer de andra målen i sin 

tur påverkas negativt (Naturvårdsverket, 2011). För att kunna åtgärda problemen med 

fosforläckage krävs en ökad kunskap kring marker avsedda för vattenrening. Idag råder det 

bristande kunskap kring de fosforadsorberande egenskaperna hos djupare jordlager, så kallad 

opåverkad jord eller mineraljord, vilket är grundläggande för att miljömålet på sikt ska kunna 

uppnås.  

1.1 Syfte  

Denna uppsats syftar till att vara en bidragande del i ett omfattande arbete att kartlägga 

fosforsorptionskapaciteten i djupa jordars omättade zon och på så sätt ge en bredare förståelse för 

hur fosforläckage kan kvantifieras.
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1.2 Mål och avgränsningar  

Ett mål med projektet är att ställa upp enkla modeller över markens fosforsorptionskapacitet. Ett 

annat mål är att undersöka hur markens innehåll av järn- och aluminium(hydr)oxider samt 

kalciumfosfater korrelerar med markens fosforsorptionskapacitet.  

 

Eftersom kartläggningen av fosforsorptionskapaciteten är ett omfattande arbete med många 

tidskrävande och komplicerade steg har flera avgränsningar behövt göras. Projektet är avgränsat 

såtillvida att endast jordprover av svenska jordar, bestående i huvudsak av sand- eller grusjord, har 

inhämtats. Dessa jordprover har tagits från ett jorddjup på 0,5-1 meter, vilket innebär att endast 

opåverkad jord har analyserats.  

2. Bakgrund  
I takt med ökade klimatförändringar blir kunskaper inom fosforläckage av allt större vikt. Detta 

eftersom forskning tyder på att klimatet i Sverige kommer bli varmare i framtiden, med resultatet 

att skyfall och kraftiga regn ökar i intensitet (Naturvårdsverket, 2019). Ökade nederbördsmängder 

leder i sin tur till att mer näringsämnen lakas ur och transporteras ut till haven, via älvar och åar 

(Jordbruksverket, 2018). Eutrofiering i sin tur innebär att näringsämnen som kväve och fosfor 

finns i överflöd, vilket gynnar tillväxten av många olika organismer. I takt med att de 

snabbväxande arterna och primärproduktionen ökar så minskar den totala biodiversiteten, vilket 

kan förändra hela ekosystemets sammansättning. Utfallet kan bli igenväxning av sjöar, vattendrag 

och vikar, giftig algblomning liksom bottendöd. Även om åtgärder införs för att minska läckaget 

av gödande ämnen kan effekterna bli långvariga. Detta beror på att näringsämnena lagras i 

sediment, där de långt senare kan frigöras och bidra till övergödningseffekten, något som kallas 

för internbelastning (Havet.nu, 2019). 

 

Trots denna kännedom råder det i dagsläget fortfarande stora problem med övergödning och 

tillståndet bedöms som allvarligt (Sveriges miljömål, 2019). År 2014 beräknades att cirka 3340 

ton fosfor läckte ut i havet. Av detta beräknades att drygt hälften var från mänskliga aktiviteter och 

att resterande hälften läckt ut på naturlig väg från skog och mark. Enligt en rapport publicerad av 

Havs- och vattenmyndigheten år 2016 kommer cirka 18% av de mänskligt orsakade 

fosforutsläppen från enskilda avlopp. Enligt samma rapport släpper enskilda avlopp igenom cirka 

60 % av all fosfor, vilket kan jämföras med 5 % för kommunala avlopp (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2016). Detta innebär att en förbättrad teknik, samt ökad kunskap kring 

sambandet mellan fosforläckage och enskilda avlopp, skulle kunna få en genomgripande effekt på 

nationell nivå.  
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Sambandet mellan fosforanvändning och läckage är inte bara av intresse på grund av 

övergödningsfrågan; fosfor är också en ändlig resurs och det behövs en högre medvetenhet kring 

hur den ska användas. Med ett mer kontrollerat läckage och reningssystem, bildas större 

möjligheter för återvinning av resursen. Därför är också tillvaratagandet av fosfor i 

infiltrationsanläggningar en växande fråga.  

2.1 Jordegenskaper 

2.1.1 i Sverige 

För att förstå varför övergödning har blivit ett sådant fundamentalt miljöproblem i Norden jämfört 

med andra delar av världen, krävs förståelse om jordens olika egenskaper. Jordarter kan ha vitt 

skilda egenskaper när det kommer till parametrar som pH-värde, kornstorlek, mineralogi och halt 

av organiskt material. Dessa egenskaper påverkar i sin tur också jordens adsorberande förmåga av 

fosfor. Eftersom Sverige för inte så länge sedan täcktes av inlandsis, som försvann för cirka 10 

000 år sedan, är de svenska jordarna i allmänhet unga (det vill säga inte i lika hög grad 

söndervittrade och eroderade) och outvecklade. Detta innebär bland annat att det i Sverige inte 

finns lika stor andel lerjordar som i de länder där inlandsisen inte bredde ut sig. De huvudsakliga 

jordarterna i Sverige är, i ordningen minst till störst kornstorlek: lera, silt, sand och grus, och morän 

(Statens Geotekniska Institut, 2018). Av dessa är morän den i särklass vanligaste jordarten, och 

täcker cirka 75 % av landytan (Sveriges Geologiska Undersökning, 2018). I Sverige har de flesta 

jordarna ett pH < 7, och i mineraljordar med låg andel humusmaterial har ofta markvattnet ett pH 

på 5.2-5.4 (Stendahl, 2019). 

2.1.2 Vittring  

Vittring är en av de naturliga mekanismer som har störst inverkan på jordartens egenskaper och 

innebär enkelt sagt en sönderdelning av mineralkorn i storleken berg till lermineral 

(Nationalencyklopedin, 2018). Hur snabbt en jord vittrar beror på flera faktorer som bland annat: 

kornstorlek (och därav specifik yta), mineralens kemiska struktur, jordens pH-värde, mineralytans 

nettoladdning, samt utsöndrandet av organiska syror från marklevande organismer. Med specifik 

yta menas yta per massenhet; ju mindre mineralkornet är desto större blir den specifika ytan, det 

vill säga ytan som kan utsättas för vittring. Av denna anledning vittrar småkorniga jordar såsom 

lera och silt snabbare än till exempel sand och grus. När jorden vittrar frigörs diverse ämnen från 

mineralen, bland annat Al och Fe. Mer snabbvittrande jordar har därför i allmänhet högre 

koncentration av sekundära Fe- och Al-(hydr)oxider, och kan därför binda mer fosfor (se mer om 

fosforadsorption i avsnitt 2.2.2) (Gustafsson et al., 2010).  

 

Jordarter består främst av sönderdelad eller vittrad berggrund, och dess egenskaper beror därav på 

den lokala berggrunden. I Sverige utgörs berggrunden till stor del av svårvittrad granit och gnejs. 

Detta, i kombination med att jordarna som följd av istiden är relativt unga, medför att vittringen 

fortfarande är i en ganska tidig fas. Jämfört med många andra länder har därför Sverige en låg 
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andel lerjordar med lägre koncentrationer Fe och Al i marken, vilket har gjort att övergödningen 

också har kunnat bli kraftigare här (Gustafsson et al., 2010).  

2.1.3 Permeabilitet 

Jordens kornstorlek påverkar inte bara vittringshastigheten. Ju mindre partikelstorleken är desto 

större blir också jordens kapillaritet, det vill säga hur hårt vattnet adhesivt binds till partiklarna. 

Av denna anledning håller lerjord vatten mycket hårdare än exempelvis grusjord. Då vatten hålls 

kvar i lerjorden minskar även permeabiliteten för infiltrerande vatten. Om lerjord skulle användas 

i en infiltrationsbädd skulle det sannolikt skapas vattensamlingar av avloppsvatten som inte kan 

infiltrera på grund av den låga genomsläppligheten, såvida inte det tillförda flödet är lågt (Statens 

geotekniska institut, 2019).  

 

Kapillariteten, tillsammans med faktorer såsom jordens homogenitet och kornstorlek avgör hur 

lång tid vattnet är kvar i marken - med andra ord dess uppehållstid. Uppehållstiden är ett av de 

viktigaste kriterierna för en välfungerande markbädd, då den avgör hur väl marken hinner rena 

vattnet från bakterier och ta upp föroreningar och ämnen såsom fosfor. Bland jordarterna är grus- 

och sandjordar mest gynnsamma ur infiltrationssynpunkt då vattnet på grund av materialets 

porositet och kornstorlek infiltrerar och perkolerar på bred front (Knutsson & Morfeldt, 2002, sid 

32).  

2.1.4 Markens mineral, laddning och adsorption 

Jordarter kan bestå av en eller flera mineral vilka i sin tur delas in i två grupper, primära och 

sekundära. Primära mineral är de som redan finns i marken och som kan vittra och lösas upp. När 

detta sker bildas sekundära mineral som alltså är yngre än den berggrund i vilken de förekommer. 

Dessa har betydligt större specifika ytor, vilket gör att lösta joner kan adsorberas. Adsorption kan 

ske på två olika sätt: genom jonbyte eller ytkomplexbidning. Den mekanism som dominerar för 

fosforsorption är ytkomplexbildning, varför jonbyte inte kommer diskuteras i denna rapport. Med 

ytkomplexbildning menas att joner eller föreningar attraheras till molekylers ytgrupper och bildar 

en enhet.  

 

En undergrupp till sekundära mineral är oxider. Hit hör bland annat järnoxider och 

aluminiumoxider vars laddning är variabel, det vill säga växlande beroende på markens pH-värde. 

Vid ett högt pH avges en vätejon från oxiderna och en negativ laddning uppstår, medan det vid ett 

lågt pH upptas en vätejon och oxiderna får en positiv laddning. Vid vilket pH-värde det sker 

varierar mellan olika oxider, och brytpunkten mellan positiv och negativ laddning kallas för point 

of zero charge (PZC). Laddningen i sin tur styr i vilken grad anjoner eller katjoner kommer att 

adsorberas (Gustafsson et al., 2010). 
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2.2 Fosfor i mark 

2.2.1 Former av fosfor 

Fosfor (P) förekommer både i fast form och löst i markvätskan. I den fasta formen återfinns fosfor 

som beståndsdelar i primära och sekundära mineraler, som ytkomplex på oxider samt i organiska 

komplex. Av dessa tre tycks adsorptionsmekanismen till oxider ha störst inverkan på hur stor andel 

fosfor som finns lösligt i jorden. Dock bör det nämnas att upplösning av mineral samt 

mineralisering av organiskt material också kan ha en betydande effekt (Pierzynski et al., 2005). 

De former av fosfor som konventionellt mäts är ortofosfat och totalfosfor. Ortofosfat,  PO4
3- , kallas 

även för reaktiv fosfor eller bara fosfat och brukar användas som uppskattning av den alg- och 

växttillgängliga mängden fosfor. Totalfosfor däremot innefattar alla typer av fosforföreningar, 

bland annat organisk fosfor, vilket mäts genom att bryta ned föreningarna till ortofosfat (Eriksson, 

2016). 

2.2.2 Adsorption och konkurrens 

Till aluminium- och järn(hydr)oxider adsorberas främst anjoner, framförallt vid låga pH-värden, 

samtidigt som katjoner inte binds i någon större omfattning. En anjon som ortofosfat kan alltså 

bilda mycket starka ytkomplex med jordar som innehåller dessa oxider. Detta medför också att 

fosfat i regel är mycket svårurlakat när det väl har bildat sådana komplex (Gustafsson et al., 2010). 

Det föreligger dock situationer där jordar innehåller oxider, men att dessa redan är uppbundna till 

humusämnen. Då blir det svårare för fosfor att adsorberas av jorden; det har alltså uppstått en typ 

av konkurrens om oxidernas ytgrupper. Förklaringen till detta är att humusämnen består av 

organiska syror som kan dissocieras och när detta sker bildas negativa laddningar på ytan. Detta 

medför att humusämnen kan adsorberas till oxiderna och att det vid tillförsel av fosfor finns få 

lediga oxider kvar. Istället följer då fosforn med vattnet genom avrinningsområdet (Herbertsson, 

s. 7).  

 

En annan typ av konkurrens är den som råder vid höga pH-värden. Ifall marken är berikad av Ca2+ 

i kombination med ett pH > 8 samt höga koncentrationer fosfat, kommer en utfällning av 

kalciumfosfat, Ca-P, att ske. Fosfat som förekommer som en svag syra tar upp vätejoner (H+) vid 

ett lågt pH. När pH-värdet stiger så minskar tillgången på vätejoner och eftersom en större andel 

av fosfatet då förekommer som PO4
3- kan det reagera med Ca2+ så att kalciumfosfater fälls ut 

(Ridderstolpe et al., 2016).  

 

Det som kan konstateras är alltså att om en jord har ett lågt pH-värde adsorberas fosfat till 

aluminium- och järn(hydr)oxider eller utfällda aluminium- och järnfosfater. Om jorden å andra 

sidan har ett högt pH-värde fälls fosfat ut till kalciumfosfater. Som en konsekvens finns det en 

traditionell bild av att fosfat har störst löslighet vid ett neutralt pH (Brady & Weil, 1999; 

Naturvårdsverket 2003). Genom ny metodik inom forskningen har detta på senare tid dock kommit 

att ifrågasättas alltmer. Bland annat visar det sig att för lerjordar så är lösligheten av fosfat som 
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lägst vid neutralt pH och lösligheten är istället som högst vid lågt pH-värde, då markmineral som 

fosforn är bunden till löses upp (Eriksson, 2016). Vid låga pH-värden, runt 4.5, buffrar marken 

mot försurningen genom att frigöra aluminium till markvattnet. Aluminiumet förs då med vattnet 

och bildar ofta komplex med humusämnen, som sedan sedimenterar. Denna aluminiumbuffring är 

en anledning till att fosfor kan ha hög löslighet vid lågt pH (Gustafsson et al., 2010). 

 3. Material och metoder 

För att besvara frågeställningen kring fosforsorption har en undersökning genomförts för att 

analysera olika jordar i den omättade zonen. Eftersom ämnesområdet är relativt outforskat har den 

fakta som använts främst kommit från publicerad primärforskning. Mycket av den forskningen har 

utförts på Kungliga Tekniska Högskolan i samma laboratorium som denna undersökning,  vilket 

medför att samma utrustning kunnat tillämpas. Många av de rapporter som hänvisas till i denna 

text är skrivna av personer som tidigare har samarbetat med handledaren till detta projekt, Jon 

Petter Gustafsson, och har också tillhandahållits av honom. Majoriteten av dessa finns tillgängliga 

via en sökning i Google Scholar eller Endnotes databaser. Utöver detta har även sökmotorn Google 

Scholar använts med sökord såsom “eutrofiering” och “fosforsorption”.  

3.1 Fältprovtagning  

Provtagning skedde under våren 2019 och jordproverna inhämtades på 0.5-1 meter djup från flera 

olika platser runt om i landet. De flesta prover från Stockholmsområdet inhämtades i direkt 

anslutning till projektet medan övriga jordprover tilldelades från tidigare projekt. Samtliga nya 

jordprover lufttorkades och siktades genom ett 2 mm-filter. Den kemiska analysen ägde rum på 

Kungliga Tekniska Högskolan, laboratorium för mark- och vattenkemi.  
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Förteckning över jordprover och dess hämtningsplats: 

 

 

 

 

 

 

A: Gärdet, Stockholm (2019) 

B: Orminge, Stockholm (2019) 

C: Broknäs, Stockholm (2017) 

D: Broknäs, Stockholm (2018) 

E: Rödålund, Västerbotten (2018) 

F: Asa, Småland (2013) 

G: Tönnersjöheden, Halland (2013) 

H: Tärnsjö, Uppsala (2017) 

 

 

 

 

Figur 1. Karta över jordprovsplatser. Kartan 

är hämtad från Pixabay. 

3.2 Kompletterande prover 

Projektets resultat baseras i huvudsak på den egna undersökningen med tillhörande laborationer 

på jordproverna från ovan provplatser. För att öka resultatets tillförlitlighet och för att kunna dra 

mer generaliserbara slutsatser har även kompletterande rådata från liknande undersökningar 

använts och analyserats. Samtliga undersökningar har mycket gemensamt med det egna projektet, 

både vad gäller jordprover och metod. 

 

En del av rådatan är hämtad från en undersökning genomförd av Lin Yu (2012), vars data 

baserades på prover hämtade år 2010 från infiltrationsanläggningar i: Knivingaryd, Tullingsås, 

Ringamåla, och Luvehult. Infiltrationsanläggningarna är baserade på sandjord och proverna togs 

från bäddmaterial som var så opåverkat av avloppsvatten som möjligt. Alltså förväntades en lägre 

andel fosfat i dessa jordar (Eveborn et al., 2014). Den resterande datan är framtagen av Charlotta 

Tiberg och Deguo Kong, som inhämtade proverna år 2012 respektive 2009. I samtliga fall har 

författarnas godkännande till att använda datan erhållits. De platser som undersökts av Tiberg är: 
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Alnö, Kloten, Risbergshöjden, Risfallet, Tärnsjö och Österström. De platser som undersökts av 

Kong är: Alsen, Halahult, Rötviken och Tullingsås. Även i Kongs fall är proverna tagna från 

infiltrationsbäddsmaterial med en så låg påverkan av avloppsvatten som möjligt. Samtliga jordar 

undersökta av Charlotta Tiberg, samt Rödålund, Asa och Tönnersjöjeden, är sandiga eller sand-

siltiga moräner. Övriga jordar är sandjordar. 

 

Det primära syftet med den kompletterande undersökningen har varit att utöka de modellerade 

Freundlich-isotermerna med resultat från fler provtagningsplatser. För det syftet har data från både 

Yu, Kong och Tiberg använts. Vidare har även data om Kongs jordprover brukats för att undersöka 

sambandet mellan pH-värdet och Ca-P-utfällningar, då många av proverna uppvisade ett pH > 8.  

3.3 Provberedning  

3.3.1 Skakförsök med utvalda jordar för att bestämma fosforsorption 

För samtliga jordprov bereddes sex olika suspensioner i centrifugrör. Av samtliga suspensioner 

gjordes även dubbletter för att säkra resultaten, vilket totalt resulterade i 12 centrifugrör per 

jordprov. Suspensionerna bestod av 4 gram lufttorkad jord, till vilka en lösning bestående av 10 

mM CaCl2, 3.4 mM NaH2PO4 samt destillerat H2O tillsattes. Genom att variera koncentrationen 

på tillsatt NaH2PO4 och H2O till de olika suspensionerna kunde i ett senare skede fosfor-

sorptionskapaciteten bestämmas vid olika koncentrationer av lösligt fosfat. När suspensionerna 

hade beretts fick de sedan skakas i en vändskaks-apparat under 6-7 dygn. När dessa dygn hade 

passerat centrifugerades proverna i 3000 varv per minut under 20 minuter. Därefter mättes pH med 

hjälp av en pH-meter och resterande lösning filtrerades genom ett Acrodisc PF (0.2 μm) -filter ner 

i scintillationsburkar. 

 

Dessa lösningar användes sedan för vidare analys med en Thermo ICAP 6000 ICP-OES 

(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) och en Seal AA3 AutoAnalyzer. 

ICP-OES är ett instrument för att analysera elementkoncentrationer i lösningar, och har säkrast 

utslag för koncentrationer över 1 mg/L. AutoAnalyzern mäter koncentrationer löst ortofosfat med 

en kolorimetrisk metod, men uppvisar motsatt från ICP:n störst säkerhet för lägre koncentrationer. 

I denna undersökning används därför resultat från AutoAnalyzer när koncentrationen P understiger 

1 mg/L, och ICP när koncentrationen P överstiger 1 mg/L.  

 

Efter den första analysen med ICP bereddes även en ny omgång lösningar, denna gång med en 

något högre volym tillsatt NaH2PO4. Detta gjordes med syftet att se hur fosforsorptionskapaciteten 

såg ut vid högre tillsatser, då i stort sett allt tillsatt P för några av proverna i den första omgången 

adsorberades. Som högst var tillsatskoncentrationen av fosfat 1.5 mol/L (se Bilaga 1). 
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3.3.2 Oxalat- och pyrofosfatextraherbart Fe, Al 

Mängden ytreaktivt aluminium och lågkristallint järn i jordproverna mättes genom 

oxalatextraktioner. Till dessa bereddes en 0.2 M oxalatlösning vid pH 3 bestående av 

ammoniumoxalat ((NH4)2C2O4 × H2O) och oxalatsyra (H2C2O4 × 2 H2O). Från de sex olika 

jordproverna vägdes sedan 1 g jord in och blandades med 100 mL oxalatlösning i polyetenflaskor. 

För varje jordprov gjordes dubbletter, vilket resulterade i tolv jordsuspensioner med oxalat. Dessa 

skakades sedan i mörker under 4 timmar för att förhindra fotokemiskt inducerad upplösning av 

kristallina Fe-faser. Därefter togs 30 ml från respektive lösning och placerades i centrifugrör som 

centrifugerades i 4000 varv per minut under 15 minuter. Därefter filtrerades 2.53 g av extrakten 

och späddes ut med 10 g H2O, vilket ger en volymsmässig spädning på 5. Lösningarna förvarades 

i kylskåp fram till att de senare analyserades med ICP.  

 

För att mäta organiskt bundet Fe och Al genomfördes pyrofosfatextraktioner. Till 

pyrofosfatextraktionen bereddes en 0.1 M natriumpyrofosfatlösning bestående av Na4P2O7 x 10 

H2O. Från de sex olika jordproverna vägdes sedan 1 g jord in som blandades med 100 mL 

pyrofosfatlösning i polyetenflaskor. För varje jordprov gjordes dubbletter vilket resulterade i tolv 

pyrofosfatextraktioner. Dessa skakades sedan under 16-18 timmar, och därefter placerades 30 mL 

av lösningen från respektive polyetenflaska i centrifugrör. Dessa centrifugerades i 4000 varv per 

minut under 20 minuter. Sedan filtrerades 2.55 g av extrakten och späddes ut med 10 g H2O. 

Lösningarna förvarades i kylskåp fram till att de senare analyserades med ICP.  

3.4 Modelleringsverktyg 

3.4.1 Visual MINTEQ 

För att estimera möjliga Ca-P-utfällningar har den senaste versionen av Visual MINTEQ använts 

(vers. 3.1, Gustafsson, 2019). Genom att importera data från Excel kan samband analyseras mellan 

valda parametrar, i detta fall: pH, klorid, kalcium och fosfat. Som nämnt i avsnitt 3.3.3 bildas det 

huvudsakligen Ca-P-utfällningar vid höga pH-värden och därför har enbart de prover som 

uppvisade ett pH > 8 analyserats.  Med uppvisat pH menas inte en separat pH-mätning av jorden 

från respektive provplats, utan de pH-värden som uppmättes för proverna med olika volym tillsatt 

NaH2PO4. Tanken är alltså att lösningarnas pH-värde kan ha påverkat fosforsorptionen genom att 

Ca-P fälldes ut. Av de prover som användes för laborationer i denna undersökning uppvisade 

endast prover från Gärdet ett pH > 8.  

 

Användningen av Visual MINTEQ gick till så att de relevanta provernas pH samt koncentrationer 

av Ca2+, Cl- och PO4
3- matades in i Excel, varefter de importerades till programvaran. Anledningen 

till att kloridkoncentrationen inkluderas är för CaCl2 användes som bakgrundselektrolyt (se avsnitt 

3.3.1). Efter att rätt värden hade importerats och bearbetats av MINTEQ, erhölls log-aktiviteterna 

log{PO4
3-} och log{Ca2+} för varje inmatat pH-värde. Detta kunde sedan plottas i Excel med pH-
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värde på x-axeln och 3log{Ca2+}+2log{PO4
3-} på y-axeln. Det senare grundar sig i 

jämviktskonstanten baserat på den löslighetsjämvikt som infinner sig av nedanstående reaktion. 

 

          Ca3(PO4)2 ⇔ 3Ca2++ 2PO4
3-           

 

Ovan logaritmerade aktiviteter har sedan plottats i ett diagram tillsammans med den logaritmerade 

löslighetskonstanten logKs=-27.94 (vilken syns som en vågrät linje i diagrammet). Värdet -27.94 

grundar sig på det medelvärde som erhölls av Gustafsson et al. (2008) för använda filtermaterial 

för avloppsvattenrening.  

 

Det bör även nämnas att de data som producerades av Kong var baserade på lösningar med NaNO3 

som bakgrundselektrolyt. När hans prover matades in i Visual MINTEQ användes därför 

koncentrationer av Na+ och NO3
- istället för Cl- .  

3.4.2 Freundlich-isotermer 

För att grafiskt presentera resultaten från ICP:n och AutoAnalyzern har diagram över isotermer 

tagits fram. Dessa baseras på Freundlich-ekvationen (ekvation 1), mer specifikt den ekvation som 

användes av Fitter och Sutton (1975).  

 

nP= nsorb + ninit = KF *Cm        (1) 

 

ninit  : den initiella mängden adsorberad PO4-P [mmol/kg jord] 

nsorb : den mängd PO4-P som adsorberas under experimentets gång [mmol/kg jord] 

KF: Freundlichkoefficienten, optimeras 

m: icke-idealitetsparametern, optimeras 

C: löst PO4-P [mol/L] 

 

När ekvationen logaritmeras fås: 

 

log n = log KF + m* log c       (2) 

 

I ett loglog-diagram betyder detta att det fås ett linjärt samband mellan n och c, där KF är interceptet 

i y-axeln och m är linjens lutning. I denna undersökning har ett värde på 0.25 använts för m då det 

ger en bra anpassning av kurvan. I andra fall har värden såsom 0.4, 0.35 och 0.33 använts (se 

Barrow (1978), Tolner och Füleky (1995), och Gustafsson (2012)). Vilket m-värde som är lämpligt 

att välja beror på jordens egenskaper. Allmänt förväntas ett högre värde för ytliga jordar (vilka 

användes i de refererade artiklarna) eftersom de innehåller mer organiskt material som kan 

konkurrera om att binda till järn och aluminium. För vardera jordprovs fosforisoterm estimerades 

ninit, den ursprungliga mängden fosfor i jorden, manuellt i Excel för att erhålla lutningen 0.25. 
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4. Resultat 

4.1 Fosforisotermer 

4.1.1 Egna undersökningen  

I Figur 2 redovisas hur fosforsorptionsförmågan varierar vid olika koncentrationstillsatser av 

lösligt fosfat. Utifrån resultaten kan det konstateras att jordarterna adsorberade mer fosfat ju högre 

tillsatsen var - det finns ett positivt linjärt samband i loglogskala. När den beräknade bundna 

fosforkoncentrationen jämfördes med löst fosfor (som togs fram med hjälp av ICP), erhölls en 

relativt bra linjär anpassning för samtliga jordprover (Figur 2). I alla jordprover förutom Orminge 

erhölls R2> 0,9 vilket implicerar god tillförlitlighet på resultaten. Att ett sämre R2-värde erhölls 

från Orminge (Figur 2a) beror med störst sannolikhet på att jordprovet inte var homogent, vilket 

kunde konstateras vid den initiala analysen, då det syntes att jorden innehöll organiskt material. 

Provet kom alltså inte från C-horisonten utan hade förmodligen blivit omblandat med ett mer ytligt 

skikt där det finns en högre halt föroreningar och humusämnen.  

 

 
                                    (a)                                                                           (b) 

 
                                         (c)                                                                                              (d) 
Figur 2. Fosforisotermer framtagna ur den egna undersökningen med jordprovsplatserna: (a) Gärdet, Orminge; (b) 

Asa, Broknäs; (c) Broknäs, Rödålund; (d) Tärnsjö, Tönnersjöheden. Varje linje representerar en provplats. Q är här 
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mängden adsorberad P (mmol/kg jord), och c är den uppmätta koncentrationen löst P (mol/liter). Varje punkt 

representerar alltså logQ och logc för en viss koncetrationstillsats av en fosfatlösning.  

4.1.2 Kompletterande projekt 

Även för de kompletterande proverna finns ett linjärt samband mellan tillsatt fosfor och adsorberad 

fosfor, vilket styrker sambandet ytterligare. De flesta jordprover visar ett R2-värde > 0.9 förutom 

Luvehult där R2 = 0.85 (figur 3) och Halahult som visar ett avsevärt lägre värde, R2 = 0.41 (figur 

6).  

 
                                      (a)                                                                                   (b)   

 

Figur 3. Fosforisotermer framtagna ur Charlotta Tibergs projekt med provplatserna: (a) Risfallet, Tärnsjö, 

Risbergshöjden; (b) Alnö, Österström. Linjerna, punkterna, logQ och logc representerar här samma sak som i figur 2 

ovan. 

 
           Figur 4. Fosforisotermer framtagna ur Lin Yu:s projekt (2012) med  

           provplatserna: Tullingsås, Luvehult, Knivingaryd och Ringamåla.  

          Punkter, linjer och axlar har här och nedan i figur 5 samma betydelse  

          som i figur 2 och 3. 
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               Figur 5. Fosforisotermer framtagna ur Deguo Kongs data,  

               med provplatserna: Tullingsås, Rötviken och Alsen. Linjer och axlar  

   har samma betydelse som i figur 2,3 och 4.  

  
                  Figur 6. Fosforisoterm framtagen ur Deguo Kongs data för provplatsen Halahult. 

4.2 Fe och Al i oxalat- och pyrofosfatextrakt 

Figurerna nedan (7 a-c) visar sambandet mellan oxalat- och pyrofosfat-extraherbart Al och Fe 

(Alox/Alpyp/Feox), och Qeq: mängden sorberad fosfor då den totala mängden fosfor (initialt P + 

adsorberat P + löst P) är 1 mg/L. Qeq beräknades enligt Ekvation 3 nedan, där 0.25 är lutningen 

(m-värdet), Kf är interceptet i ovan fosforisotermer, och koncentrationen 3.229*10-5 (mol/L) 

beräknades utifrån molmassan för fosfor och koncentrationen 1 mg/L.  

 

Qeq = 1000*Kf*0.000032290.25         (3) 
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Figur 7 visar att utöver sambandet mellan lös och bunden fosfor som redovisades i föregående 

stycke, finns det även ett linjärt samband mellan andelen aluminum- och järn(hydr)oxider i 

jordarna och andelen bunden fosfor. Det betyder att i jordar som uppvisar en högre halt Al och Fe 

adsorberas generellt mer fosfor. I figuren har resultatet från Tönnersjöheden (se röd punkt) inte 

räknats med i R2-värdet, eftersom värdet avvek markant från de övriga resultaten. 

 

 
      (a)       (b) 

 
                (c)    

Figur 7.  Visar sambandet mellan bundet fosfat i förhållande till järn- och aluminium(hydr)oxider (mmol/kg).  Qeq är 

mängden sorberad P då den totala mängden P (initialt P + adsorberat P + löst P) är 1 mg/L. (a) visar oxalatlösligt Al; 

(b) visar oxalatlösligt Al + Fe; (c) visar differensen mellan oxalatlösligt och pyrofosfatlösligt Al.  Här representerar 

varje punkt värdena från en enskild provplats. Linjerna visar alltså förhållandet mellan Qeq och Alox/Alpyp/Feox 

för samtliga provplatser. 

 

Från Tabell 1 går det också att utläsa att Orminge har betydligt högre halt organiskt Al än de andra 

proverna. Detta skulle också kunna förklara varför det fås en så hög kvotskillnad mellan bundet P 

och aluminiumoxider i Figur 7a. När organiskt bundet (pyrofosfat-extraherbart) Al subtraherades 

från mängden oxalat-extraherbart Al erhölls en betydligt lägre kvot, se x-axeln i Figur 7c.  Däremot 

ser man i figuren att det fås ett något sämre R2-värde. 
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Tabell 1. Uppmätt pyrofosfat-extraherbart Al i [mmol/kg] för respektive provplats. För alla platser utom Asa, 

Tärnsjö och Tönnersjöheden gjordes dubbla prover betecknade som P1 och P2. 

Provplats Gärdet Orminge Broknäs 1 Broknäs 2 Rödålund Asa Tärnsjö Tönnersjö- 

heden 

Alpyp P1 1.15 69.50 17.79 3.34 30.58 49 52 10 

Alpyp P2 0.83 72.46 5.19 3.34 30.21 - - - 

 

 

Tabell 2 visar beräknade medelvärden och standardavvikelser för Qeq, samt Qeq för alla 

provplatser. Då värdet för Tönnersjöheden skilde sig markant från de övriga, har beräkningarna 

gjorts både med och utan det. Värdena visar hur mycket fosfor de svenska grus- och sandjordarna 

kan binda till sig när man tillsätter upp till löst P = 1 mg/L.  

 

       Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för Qeq,  

     med och utan Qeq för Tönnersjöheden 

 Qeq 

Gärdet  0.26 

Orminge  1.10 

Broknäs 1 0.18 

Broknäs 2 0.18 

Rödålund  1.05 

Asa 0.89 

Tönnersjöheden 2.63 

Tärnsjö 0.29 

Medel utan Tönnersjöheden 0.56 

SA. utan Tönnersjöheden 0.43 

Medel med Tönnersjöheden 0.82 

SA med Tönnersjöheden 0.84 
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4.3 pH-beroende experiment 

Om anledningen till att en stor andel fosfor binds in i marken på grund av kalciumfosfat-

utfällningar som sker vid höga pH-värden, är det rimligt att tänka sig att fosfatkoncentrationen 

borde öka vid låga pH-värden, när kalciumfosfaterna löses upp. Från de jordprover som analyserats 

fluktuerade dock inte pH-värdet särskilt mycket och därför går det inte att utifrån isotermerna 

konstatera om detta är fallet. Däremot kan det i Figur 8 avläsas att alla jordprover från både Alsen 

och Halahult var övermättade gentemot amorft kalciumfosfat, vilket troligen innebär att 

kalciumfosfater fälls ut. Vidare hade även Rötviken en stor andel jordprover där Ca-P kunde fällas 

ut. Detta illustreras även av Figur 9 och Tabell 3, då jordprover som hade en större andel inbundet 

fosfat även hade brantare lutning i figuren. Den brantare lutningen beror möjligtvis på att mängden 

bunden P (Q i figuren) ökar när Ca-P-utfällningar sker, vilket är mer sannolikt vid höga 

koncentrationer av fosfat. Jämför man med jordproverna som inte hade Ca-P-utfällning (Figur 10 

och Tabell 4) så har dessa generellt sett en lägre lutning - och därmed också en lägre andel 

inbunden fosfor. Halahult hade dock inte en lika markant lutning som Alsen och Rötviken, trots 

Ca-P-utfällning, vilket skulle kunna förklaras av det dåliga R2-värdet 0.36. Gärdet som inte hade 

någon Ca-P-utfällning alls (Figur 8) uppvisar också en svagare lutning i Figur 9.   

 

 
         Figur 8. Löslighetsdiagram som visar  de beräknade jonaktiviteterna för Ca2+ och PO4

3-, 

         samt löslighetslinjen (-27.94).  
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Figur 9. Fosforisotermer för Kongs prover samt de egna proverna från Gärdet, utan att justera                                                                                

lutningen (det vill säga icke-idealitetesparametern m i Freundlichekvationen) till 0.25. 

 

 

 

Tabell 3. Lutningar för graferna i figur 9. 

Plats Alsen Tullingsås Halahult Gärdet Rötviken 

Lutning 0.67 0.39 0.41 0.41 1.02 
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     Figur 10. Fosforisotermer för alla de egna prover som ej testades för Ca-P-utfällningar, 

     utan att justera lutningen till 0.25. 

 

 

 

Tabell 4. Lutningar för graferna  i figur 10. 

Plats Tönnersjöheden Orminge Rödålund Asa Tärnsjö Broknäs 1 Broknäs 2 

Lutning 0.92 0.38 0.40 0.38 0.31 0.39 0.36 

 

5. Diskussion 

5.1 Oxider  

Genom att jämföra resultaten från extraktionerna av Fe och Al tillsammans med jordarnas 

fosforsorptionsförmåga kan det fås en bättre uppfattning kring vilka faktorer som påverkar 

fosforsorptionen. Det finns uppenbarligen ett linjärt samband mellan bundet fosfat och jordens 

innehåll av aluminium- och järn(hydr)oxider. Detta linjära samband skulle kunna ge en ungefärlig 

uppfattning om hur mycket P en jord binder vid ett visst uppmätt innehåll av oxalatlösligt Al och 

Fe, upp till 1 mg/L P. Att kvoten i Figur 7a och 7b är så låg, det vill säga att lite P verkar bindas i 

förhållande till mängden Al och Fe, kan bero på att Al och Fe utan ytgrupper också har lösts av 

oxalatet, fast de alltså inte kan binda P. I Figur 7c syns också att det erhålls ett sämre R2-värde då 

pyrofosfat-extraherbart Al subtraheras från oxalat-extraherbart Al. En möjlig förklaring till detta 

är att fosfat bind så starkt till Fe- och Al-oxider att det kan konkurrera bra med organiskt material.  
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Tabell 2 visar att medelvärdet för Qeq är 0.56 (utan Tönnersjöheden) med en tillhörande 

standardavvikelse på 0.43, motsvarande ungefär 78% av medelvärdet. Detta beror som sagt på 

resultatets breda intervall, på cirka 0.13-1.10. Den enda parametern i beräkningen av Qeq som är 

platsspecifik är Freundlichkoefficienten Kf. Av alla platser hade Tönnersjöheden lägst Kf, vilket 

kan förklara det avvikande värdet. Det finns ingen rimlig naturlig förklaring till varför 

Tönnersjöhedens värden avviker så pass mycket från de andra proverna. En anledning skulle kunna 

vara att koncentrationsintervallet som har använts är relativt lågt. Detta medför att lutningen i 

denna undersökning i allmänhet är känsligare för slumpmässiga variationer i data. För just 

Tönnersjöheden kan det också tänkas att det uppstått felaktiga resultat på grund av den mänskliga 

faktorn, genom att det till exempel har skett en sammanblandning av prover med en annan laborant.  

5.2 Kalciumfosfatutfällning och pH-beroende 

Det visade sig från resultaten i MINTEQ att det förmodligen skedde Ca-P-utfällning i alla 

jordprover som hade ett pH>8, med undantag för proverna tagna från Gärdet och vissa av proverna 

från Rötviken. Proverna från Gärdet och Rötviken hade lägre pH-värden jämfört med proverna 

från Alsen och Halahult där Ca-P-utfällning kunde ske. Detta medförde i sin tur en lägre log-

aktivitet av fosfat som gjorde att mättnadsindex inte uppnåddes. Sannolikheten för Ca-P-utfällning 

ökar alltså ju högre pH ett jordprov har, vilket i sin tur betyder att de jordprover som har mycket 

Ca-P-utfällning bör binda mer fosfat. Detta beror på att fosfat har flera 

sorptions/bindningsmöjligheter utöver sorptionen till Al- och Fe(hydr)oxider.  

 

Som kan ses på lutningarna i Tabell 3 hade jordproverna med Ca-P-utfällning (som Rötviken och 

Alsen) generellt sett en något brantare lutning än jordproverna utan Ca-P-utfällning, se Tabell 4. 

Detta indikerar att mer fosfat binds in i de alkalina jordproverna. Halahult band däremot inte in 

märkbart mer fosfat trots kalciumfosfatutfällning vilket skulle kunna förklaras av det dåliga R2-

värdet 0.36. Vidare utläses även från Tabell 4 att Tönnersjöheden hade en väldigt brant lutning, 

trots sitt låga pH-värde och att Ca-P-utfällning kunde uteslutas. Förklaringar till detta behandlas 

ovan i avsnitt 5.1. 

5.3 Svenska jordars fosforsorptionsförmåga  

Det visar sig att de djupa svenska sand- och grusjordarna binder fosfat vid både höga och låga pH-

värden, samt att adsorptionen till jorden ökar ju mer fosfat som tillsätts. Under undersökningens 

gång adsorberades så pass mycket fosfat att delar av laborationen fick kompletteras, där mer fosfat 

tillsattes. I undersökningen tillsattes relativt låga koncentrationer fosfat och istället låg fokus på att 

analysera koncentrationen av Al- och Fe-(hydr)oxider samt möjlig kalciumfosfatutfällning. Vid 

ett högt pH-värde med ett innehåll av kalcium binds det i regel även in mer fosfat eftersom fosfatet 

även kan fällas ut som kalciumfosfat. Som nämnt i bakgrunden, i avsnitt 2.1.1, har svenska 

mineraljordar med låg humushalt dock ofta ett pH inom intervallet 5.2-5.4. Av den anledningen 
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kan förekomsten av Al- och Fe-(hydr)oxider vara av större betydelse för fosforadsorptionen i 

svenska jordar. Vid alltför låga pH-värden, under 4.5, kan dock lösligheten av P öka på grund av 

aluminiummobilisering. 

 

En mycket bred slutsats utifrån det medelvärde av Qeq som presenteras i Tabell 2, är att svenska 

sand- och grusjordar generellt kan binda 0.56 mmol per kg jord då den totala koncentrationen P är 

1 mg/L, med en standardavvikelse på 0.43 mmol/kg (cirka 78 %). Detta motsvarar ett medelvärde 

på 26.01 g P/m3 jord, med en avvikelse på 19.97 g P/m3 jord (för beräkningarna används här 

bulkdensiteten 1500 kg/m3 jord, baserat på e-post från Jon Petter Gustafsson, 2019). Om mängden 

oxalatlösligt Al och Fe är känt, kan alltså mängden adsorberat P estimeras mer exakt utifrån Figur 

7. I bilaga 2 presenteras fullständiga tabeller över Qeq, Al-ox och Fe-ox för samtliga provplatser.  

 

Vidare är jordarterna i Sverige relativt unga och relativt opåverkade av vittring. Detta innebär att 

den specifika ytan i regel är mindre i jämförelse med äldre jordar. Därför finns det också mycket 

färre sekundära oxidutfällningar som fosfat kan adsorberas till. Sålunda kan jordarna i Sverige 

hålla en lägre andel fosfat innan det läcker ut i närliggande vattendrag jämfört med länder som har 

äldre jordar.  Om jorden även ligger i ett område med mycket nederbörd, ökar urlakningen av lösta 

ämnen som till exempel kalcium, järn och aluminium, vilket betyder att ännu mindre fosfor kan 

bindas.  

5.4 Utökad undersökning 

För att utöka projektets omfång skulle fler parametrar kunna undersökas. Till exempel skulle fler 

tester för fosforadsorptionens pH-beroende kunna genomföras, förslagsvis genom tillsatser av 

varierande koncentrationer av syra och bas (se exempelvis Eveborn (2012)). För att modellera fler 

parametrar än i denna rapport är också en möjlighet att använda sig av den utökade Freundlich-

ekvationen. Dessutom kan jorddjupet varieras för varje provtagningsplats, vilket skulle kunna 

belysa samband mellan fosforadsorptionen och halten organiskt material, särskilt om det samtidigt 

gjordes iakttaganden om jordhorisont och jordmån.  

6. Slutsatser 

Vid analys svenska djupa jordars omättade zon finns det flera olika faktorer som måste vägas in 

för att kunna kvantifiera fosforläckage. Denna undersökning har visat på att koncentrationen av 

Al- och Fe-(hydr)oxider är av betydelse för hur mycket fosfor som slutligen binds in i grus- och 

sandjordar. Det visade sig att det finns ett linjärt samband mellan mängden oxalatlösligt Al och 

Fe, och mängden adsorberat P (upp till totalt 1 mg/L); denna tydliga korrelation skulle kunna 

användas för att uppskatta mängden P som en mineraljord bestående av sand eller grus kan binda, 

förutsatt att mängden oxalatlösligt Al och Fe är känd.  
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Enligt undersökningen binder även sand-och grusjordarna i genomsnitt 0.55 mmol P per kg jord, 

då total koncentration P är 1 mg/L. I och med att de svenska jordarna är relativt unga är de även i 

allmänhet dåliga på att binda fosfor, varför sambandet kan vara av stor betydelse vid kvantifiering 

av fosforläckage. Utöver detta samband visade det sig också att för de alkalina jordarna var Ca-P-

utfällning viktig för hur mycket P som slutligen binds in i jorden. Generellt har dock svenska jordar 

ett något surt pH, särskilt mineraljord med låg halt organiskt material, vilket indikerar att halten 

Al- och Fe-(hydr)oxider kan vara av större betydelse.  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Recept, första omgången skakförsök 

  

Lösningar:     A = 10 mM CaCl2 

P = 3,4 mM NaH2PO4 

  

4 g av jord A 

  

1, 2: 3,4 ml A, 30,6 ml H2O 

3, 4: 3,4 ml A, 0.4 ml P, 30,1 ml H2O 

5, 6: 3,4 ml A, 1 ml P, 29,6 ml H2O 

7, 8: 3,4 ml A, 2 ml P, 28,6 ml H2O 

 9, 10: 3,4 ml A. 3 ml P, 27,6 ml H2O 

11, 12: 3,4 ml A, 5 ml P, 25,6 ml H2O 

 

Totalvolym: 34 mL 

 

Recept, kompletterande skakförsök med högre koncentration P 

 

Lösningar:     A = 10 mM CaCl2 

P = 3,4 mM NaH2PO4 

  

Serie I, Orminge 75 cm, 4 g 

1, 2: 3,4 ml A, 5 ml P, 25,6 ml H2O 

3, 4: 3,4 ml A, 7 ml P, 23,6 ml H2O 

5, 6: 3,4 ml A, 10 ml P, 20,6 ml H2O 

7, 8: 3,4 ml A, 15 ml P, 15,6 ml H2O 

  

Serie K, Rödålund 70-80, 4 g 

1, 2: 3,4 ml A, 5 ml P, 25,6 ml H2O 

3, 4: 3,4 ml A, 7 ml P, 23,6 ml H2O 

5, 6: 3,4 ml A, 10 ml P, 20,6 ml H2O 

7, 8: 3,4 ml A, 15 ml P, 15,6 ml H2O 

  

Serie L, Asa 90-100, 4 g 

1, 2: 3,4 ml A, 5 ml P, 25,6 ml H2O 

3, 4: 3,4 ml A, 7 ml P, 23,6 ml H2O 

5, 6: 3,4 ml A, 10 ml P, 20,6 ml H2O 

7, 8: 3,4 ml A, 15 ml P, 15,6 ml H2O 

  

Serie M, Tönnersjöheden 90-100, 4 g 

1, 2: 3,4 ml A, 5 ml P, 25,6 ml H2O 

3, 4: 3,4 ml A, 7 ml P, 23,6 ml H2O 
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5, 6: 3,4 ml A, 10 ml P, 20,6 ml H2O 

7, 8: 3,4 ml A, 15 ml P, 15,6 ml H2O 

 

Bilaga 2 

 

Tabell 5: Med ICP uppmätta värden över oxalat-samt pyrofosfatlösligt Al och Fe [mmol/kg],  beräknat 

Alox+Feox och Alox - Alpyp, samt Qeq och provplats (med dubbletter markerade D). 

Provplats Qeq Alox  Feox (Al+Fe)ox Alpyp Alox-

Alpyp 

Gärdet  0.2633 25.20 14.23 39.44 1.15 24.05 

Gärdet D 0.2633 28.91 18.17 47.08 0.83 28.08 

Orminge 1.0954 119.53 84.15 203.69 69.50 50.04 

Orminge D 1.0954 134.91 91.32 226.23 72.46 62.45 

Broknäs 1  0.1755 43.37 36.71 80.07 17.79 25.57 

Broknäs 1 D 0.1755 19.64 21.31 40.95 5.19 14.46 

Broknäs 2  0.1277 23.91 23.90 47.81 3.34 20.57 

Broknäs 2 D 0.1277 24.46 25.78 50.25 3.34 21.13 

Rödålund  1.0456 93.59 43.60 137.19 30.58 63.01 

Rödålund D 1.0456 97.11 47.72 144.83 30.21 66.90 

Asa 0.8891 81.00 18.00 99.00 49.00 32.00 

Tönnersjöheden 2.6331 68.00 19.00 87.00 52.00 16.00 

Tärnsjö 0.2937 26.00 19.00 45.00 10.00 16.00 

 

 

 


