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SAMMANFATTNING  

Förorenade områden är ett problem eftersom föroreningarna innebär 
miljö - och hälsorisker. Ofta efterbehandlas förorenade områden genom 
schaktning eller muddring. När ett förorenat område schaktats utgör 
massorna ett avfall enligt avfallsförordnigen. Det betyder att massorna 
måste undersökas med avseende på dess egenskaper som avfall, speciellt 
om massorna förväntas placeras på deponi.  

Detta kandidatarbete syftar till att avfallsklassificera bottensedimenten i 
Vinterviken, ett rekreationsområde i södra Stockholm. Avfallsklassifice-
ringen görs med rekommenderade metoder från Naturvårdsverket. Re-
sultaten från analyserna skall avgöra avfallsklass och aktuell deponityp. 

De analyser som utfördes i studien för att kunna förutse avfallets bete-
ende i deponier och kunna välja relevanta hanteringsmetoder är följande: 

 Totalhalt metaller och arsenik i sedimenten 

 Lakegenskaper 

 Buffrande förmåga 

 Halt organiskt kol (TOC)  

För att minimera avfallets miljöpåverkan, som är ett avfallspolitiskt mål, 
sker ständig utvärdering och utveckling av de analysmetoder som används 
för att undersöka avfall. Det finns forskning som ifrågasätter relevansen 
hos de reglerade metoderna för avfallsklassificering och identifiering av 
deponi.  

Enligt studiens resultat kan avfallsklass ansättas till ”icke farligt avfall” 
utgående från metallernas halter. Dock överskrids TOC-halten för place-
ring på både deponi för Farligt avfall och icke farligt avfall måste således 
förbehandlas innan deponering, eller så måste dispens från gränsvärdena 
sökas. Enligt resultaten från analyserna av sedimentproven från Vintervi-
ken har massorna en buffringsförmåga som är lägre än önskvärd vid pla-
cering på deponi för farligt avfall.  
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SUMMARY 

Contaminated sites are a problem as the contamination implies health 
and environmental risks.  

Contaminated sites are often treated through excavation or dredging. 
When a contaminated site is excavated the masses constitute a waste and 
must be treated according to waste regulations. This means that when a 
contaminated site is investigated, it is essential that the masses are exam-
ined for its properties as a waste, especially if the masses are expected to 
be placed in landfills. 

This study means to classify waste sediments in Vinterviken, a recreation 
area in southern Stockholm. Waste Classification was done by recom-
mended methods from the SEPA. The results of analyzes will determine 
waste class and identify current landfill. 

Analyses that are executed to be able to select appropriate management 
practices are the following: 

-Total content of metals and arsenic in sediments 

- leaching properties 

- Acid neutralization capacity 

- Total concentration of organic carbon (TOC) 

With the results produced can the masses be classified to "non-
hazardous waste "  but as the TOC exceed the regulated concentration 
for placement on both landfill for hazardous waste and non-hazardous 
waste must the waste be  pre-treated before landfilling, or a dispensed 
from the regulation must med given. According to the results from the 
analyzes of sediment samples from Vinterviken masses have a buffering 
capacity that is less than desirable when placed on landfills for dangerous 
waste. 
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ABSTRACT 

Förorenade områden är ett problem då föroreningarna kan påverka hälsa och miljö. 
När förorenade områden saneras genom schaktning eller muddring utgör schaktmas-
sorna ett avfall. Avfallsklassificering är en viktig del vid sanering av förorenade områ-
den. Det finns mycket lagstiftning att förhålla sig till och många analysmetoder att 
välja på. Detta kandidatarbete syftar till att avfallklassificera och identifiera aktuell de-
poni för bottensedimenten i Vinterviken i södra Stockholm samt diskutera resultatens 
relevans mot bakgrund av forskning på området. Resultaten visar att bottensedimen-
ten utgör ett icke farligt avfall som på grund av sin TOC halt inte kan placeras på de-
poni utan att genomgå förbehandling eller att dispens från gränsvärdena ges.  Det 
finns osäkerhet i de reglerade analysmetoderna och redovisade avfallsegenskaper kan 
på denna grund ifrågasättas. 

Key words: karakterisering av avfall, Placering på Deponi, förorenade områ-
den, bottensediment, avfallslagstifting, Vinterviken, sanering.
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1. INLEDNING  

Enligt Naturvårdsverket finns ca 80 000 förorenade områden i Sverige 
(Naturvårdsverket, 2013). Förorenade områden är ett problem eftersom 
föroreningen riskerar att skada växter och djur i området, grundvatten 
kan förorenas och människor som lever eller vistas i området kan påver-
kas (Naturvårdsverket, 1999). Efterbehandlingsmetoderna för förore-
nade områden varierar beroende på vilken typ av förorening som är ak-
tuell (organsiska föroreningar, tungmetaller, smittbärande föroreningar, 
gaser etc.) och vilket medium som är förorenat (jord, grundvatten, sedi-
ment etc.).Dock efterbehandlas vanligtvis förorenade områden genom 
schaktning eller muddring.  

Lyckad sanering och omhändertagande av förorenade massor är viktiga 
samhällsfrågor för att uppfylla miljö- och avfallpolitiska mål (Europarå-
det, 2008/98/CE). I detta ingår korrekt avfallsklassificering och identifi-
ering av deponityp. När ett förorenat område schaktats utgör massorna 
ett avfall enligt avfallsförordnigen (SFS, 2011:927). Det betyder att när 
ett förorenat område undersöks är det viktigt att massorna undersöks 
med avseende på dess egenskaper som avfall. 

Framförallt är avfallsklassificering och identifiering av deponityp viktigt 
då felaktig klassificering kan leda till hälso- och miljörisker, vilka är de 
risker som hoppas minimeras när ett område skall saneras! Korrekt av-
fallsklassificering är också en kostnadsfråga då kostnaden för placering 
på deponi har ökat i takt med att avfallsförordningarna skärpts (Gronow, 
2005). 

Detta kandidaterbete syftar till att avfallsklassificera och identifiera aktu-
ell deponi för bottensedimenten i Vinterviken, en vik av Mälaren i södra 
Stockholm. 
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2. BAKGRUND  

I Följande stycke ges en introduktion till gällande avfallslagstiftningen 
som är intressant för studien, en genomgång av de reglerade analysme-
toderna för avfallsklassificering.  En bakgrund till den forskning som rör 
alternativa analysmetoder och utvärderingar av de reglerade metoderna 
ges också i slutet av detta avsnitt. 

2.1. Avfall  
Enligt miljöbalken kap 15 § 1 avses med avfall varje föremål eller ämne 
som innehavaren gör sig av med, avser, eller är skyldig att göra sig av 
med (SFS, 1998:808). I Europarådets Direktiv om avfall kan följande lä-
sas:  

”Det främsta målet med all avfallspolitik bör vara att minimera de negativa effekter-
na på människors hälsa och miljön vid generering och hantering av avfall” 

 (Europarådet, 2008/98/CE)  

Detta innebär att alla de direktiv som följer angående hantering av avfall 
och klassificering av avfall syftar till att minimera negativa effekterna av 
avfallet. Det finns många sorters avfall som ska hanteras på olika sätt så 
det är viktigt att avfallet klassificeras så det kan hanteras korrekt.  

 Avfallsklassificering 2.1.1.

Den svenska lagstiftningen lyder under Europarådets direktiv för Klassi-
ficering av farligt avfall (Europarådet, 91/689/EEC) och Europarådets 
Direktiv om avfall (Europarådet, 2008/98/CE). De är införlivade i 
svensk lagstiftning och enligt den svenska avfallsförordningen finns ett 
angivet tillvägagångsätt för att klassificera avfall, den så kallade 3-stegs 
metoden (SFS, 2011:927). 

3-stegsmetoden består i att:  

i. Identifiera källan till avfallet. Det anges som en tvåsiffrig kod, 
exempelvis 17 ”Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från 
förorenade områden).  

ii. Därefter identifieras vilken avfallstyp i listan som är mest pas-
sande som beskrivning av avfallet (En fyrsiffrig kod, exempelvis 
05 03: Jord och sten som innehåller farliga ämnen)  

iii. Om ingen passande avfallstyp går att finna i de kapitel angivna 
för (ii) ska avfallet identifieras som ”annat avfall”. Det innebär 
att avfallet ges den sexsiffriga kod som slutar på ”99” under den 
kategori som bäst identifierar källan till avfallet.   

 Förorenade Massor 2.1.2.

När ett förorenat område schaktas utgörs schaktmassorna av ”förore-
nade massor ”och det är ett, enligt Avfallsförordningen, ”Bygg- och riv-
ningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)” (Avfall Sverige, 
2007:01). De kan därefter utgöra något av avfallstyperna:  

 17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen 

 17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03 

 17 05 05* Muddermassor som innehåller farliga ämnen 

 17 05 06 Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05 

 17 05 07* Spårballast som innehåller farliga ämnen 

 17 05 08 Annan spårballast än den som anges i 17 05 07 

De avfallstyper som markerats med asterisk(*) i listan är klassificerade 
som Farligt Avfall (SFS, 2011:927). I figur 1 redovisas en arbetsgång för 
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klassificering av avfall vid hantering av förorenade massor som tagits 
fram av Avfall Sverige. 

 Farligt avfall (*) 2.1.3.

Om ett avfall klassificeras som farligt i avfallsförförordningen betyder 
det att avfallet har en eller flera egenskaper i listan på farliga egenskaper i 
avfallsförordningen, till följd av att avfallet innehåller ”farliga ämnen”: 

Ett ämne som benämns som ”farligt ämne” i avfallsförordingen är ett 
ämne som klassats som farligt i EU:s Ämnesdirektiv (Europarådet, 
91/689/EEC).  Nedan ses ett utdrag ur Avfallsförordningens lista över 
vad som innefattar farliga egenskaper (SFS 20011:927): 

”Denna bilaga innehåller En förteckning över egenskaper som gör att avfall ska an-
ses vara farligt avfall. 

H 1 Explosivt:  

H 2 Oxiderande:  

H 3-A Mycket brandfarligt:  

H 3-B Brandfarligt 

H 5 Hälsoskadligt:  

H 6 Giftigt eller mycket giftigt 

H 7 Cancerframkallande 

H 8 Frätande 

H 9 Smittfarligt 

H 10 Reproduktionstoxiskt 

H 11 Mutagent: Kan förorsaka ärftliga genetiska 

skador eller öka deras förekomst 

H 12 Avfallet avger giftiga eller mycket giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller 
syra. 

H 13 Allergiframkallande 

H 14 Ekotoxiskt 

H 15 Avfall som på något sätt efter bortskaffande kan ge upphov till ett annat 
ämne, t.ex. en lakvätska, med någon av de egenskaper som förtecknas ovan. ” 

 

 
Figur 1 Principer för avfallsklassificering av förorenade massor (Avfall Sverige 2007) 
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Avfallsförordningen ger viss vägledning för hur formuleringen ”Innehål-
ler Farliga ämnen” ska tolkas; begreppet avser en koncentration i så höga 
halter av farliga ämnen att avfallet uppvisar en eller flera av de farliga 
egenskaper som listats (RVF, 2004:06).  

Farliga ämnen finns listade i Kemikalieinspektionens klassificeringslista 
(KIFS, 2005:05). Där finns även haltgränser för vissa av egenskaperna 
H1-H15. Vissa definitioner av egenskaperna H1-H15 är dock öppnare i 
sin formulering och för dessa finns inga klara haltgränser. Tolkningarna 
av dessa formuleringar varierar inom EU (Avfall Sverige, 2007:01).   

Det finns ett antal rapporter som syftar till att underlätta klassificeringen 
av farligt avfall. Exempelvis kan nämnas ”Uppdaterade bedömningsgrunder för 
förorenade massor” (Avfall Sverige, 2007:01), Naturvårdsverkets ”Klassning 
av Farligt Avfall” (Naturvårdsverket, 2003) samt RVFs ”Utredning för klassi-
ficering av farligt avfall” (RVF, 2004:06).    

Efter att avfallsklassificeringen gjorts kan massorna omhändertas på flera 
olika sätt. Ett av alternativen är placering på deponi.   

2.2. Deponering av Förorenade Massor 
Den aktuella lagstiftningen för deponering av avfall har till syfte att 
minska avfallsdeponeringens negativa miljöeffekter. För att detta ska 
vara möjligt krävs en kunskap om avfallets lakbarhet, sammansättning 
och övriga egenskaper som gör att val av deponiklass med tillräckliga 
miljöskydd kan göras (Naturvårdsverket, 2007).  ”Förordning om deponering 
av avfall” (SFS, 2001:512) innehåller gränsvärden för avfall som ska de-
poneras. Dessa värden är anpassade för de specifika förhållandena som 
råder i en deponi, så att miljö och människor skyddas i den utsträckning 
det är möjligt.  

Förordningarna gällande klassificering av farligt avfall ligger till grund, 
men är inte täckande för, de regler som finns för deponering.  ”Förord-
ningen av deponering av avfall” användas också vid valet av deponityp för det 
klassificerade avfallet (SFS, 2001:512).  

 Deponityp 2.2.1.

Förorenade massor kan utgöra ett farligt, icke farligt eller inert avfall. 
Med Inert avfall avses avfall som:  

i. Inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biolo-
giska förändringar, löses upp, brinner eller reagerar fysikaliskt el-
ler kemiskt på något annat sätt  

ii. Inte bryts ned biologiskt eller inverkar på andra material som det 
kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på mil-
jön eller människors hälsa.  

iii. Har en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en 
ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte äventyrar 
kvaliteten på yt- eller grundvatten.   

Icke-farligt avfall är avfall som inte uppfyller dessa krav men som inte hel-
ler klassas som Farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS, 2001:512).  

Det finns således deponier för respektive; inert, icke-farligt och farligt 
avfall. Dessa har olika hög grad av riskförebyggande åtgärder som står i 
relation med det avfall som deponeras där (Avfall Sverige, 2012:02).  I fi-
gur 2 ses Avfall Sveriges (RVF) arbetsmetoden för att välja deponityp. 

För att kunna föreskriva rätt deponi för ett avfall måste en grundläg-
gande karakterisering av avfallet göras (I den karakteriseringen ingår klas-
sificering av avfallet enligt avfallsförordningen och dess bilagor (SFS, 



Lilly Seidevall Byström          TRITA-LWR-KAND-EX-2014:02 

 

6 

 

2011:927)). Det är avfallsproducenten som har ansvar för att en grund-
läggande karakterisering görs.  

Avfallsproducenten 

Avfallsproducenten är i första hand den som gett upphov till avfallet, i 
vissa fall är detta dock inte möjligt och den sekundära avfallsproducenten 
tar över ansvaret (Naturvårdsverket, 2007).  Den sekundära avfallspro-
ducenten är enligt förordningen ”var och en som genom förbehandling, bland-
ning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning” (SFS, 
2011:927).  Den sekundära avfallsproducenten kan också vara en aktör 
som ”tar på sig ansvaret” för avfallet och vid större projekt med flera ak-
törer är det bra om det redan från början står klart vem som agerar av-
fallsproducent (Naturvårdsverket, 2007). I största utsträckning agerar 
kommunen avfallsproducent om ingen primär avfallsproducent finns att 
tillgå. 

När det gäller det aktuella området Vinterviken är det Stockholm stad 
som agerar avfallsproducent. Det betyder att det är Stockholms Stad som 
har ansvaret för avfallet och Naturvårdsverket bistår med finansiering. 

Lagen kräver att avfallsproducenten skall ha kunskap om det avfall som 
ska deponeras (fig. 3). Den kunskapen krävs för att avgöra vilken depo-
nityp som är aktuell för avfallet, eller om avfallet måste förbehandlas in-
nan det kan placeras på deponi. Det finns reglerade och rekommende-
rade metoder och tillvägagångsätt för att få kunskap om avfallet och välja 
rätt deponityp.  

 
Figur 2 Beslutsgång för val av deponityp för förorenade massor  
(RVF, 2006) 
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Figur 3 Utdrag ur NFS 2004:10, krav på kunskap om avfall som skall 

deponeras 

Krav på kunskap om avfall som skall deponeras, (NFS 
2004:10) 
Grundläggande karakterisering  
4 § Varje typ av avfall som deponeras ska ha genomgått en 
grundläggande 
karakterisering. Avfallsproducenten ska se till att den grund-
läggande karakteriseringen görs och att uppgifterna i doku-
mentationen är korrekta. (NFS 2010:4) 
5 § Den grundläggande karakteriseringen skall innehålla upp-
gifter om 
1. avfallets ursprung och avfallsproducentens identitet, eller 
om det är fråga 
om hushållsavfall som transporteras bort genom kommunens 
försorg, avfallstransportörens 
identitet, 
2. vilken eller vilka processer som givit upphov till avfallet, 
3. vilken behandling avfallet genomgått enligt 14 § förordning-
en (2001:512) 
om deponering av avfall, 
4. avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper, 
5. avfallets lukt, färg och fysikaliska form, 
6. den sexsiffriga avfallskoden enligt avfallsförordningen 
(2001:1063) och 
om avfallet utgör farligt avfall 
7. vilken eller vilka deponier (deponi för inert, icke-farligt eller 
farligt avfall) 
där avfallet kan tas emot och 
8. vid behov, information om extra säkerhetsåtgärder bör 
vidtas vid deponin. 
Den grundläggande karakteriseringen skall vidare innefatta en 
kontroll av huruvida avfallet kan materialutnyttjas eller åter-
vinnas. 
I den grundläggande karakteriseringen måste hänsyn tas till att 
egenskaperna hos blandat avfall kan variera kraftigt. 
Uppgifterna skall dokumenteras skriftligt och skall sparas i 10 
år. 
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 Metoder för att karakterisera avfall: att välja rätt deponityp  2.2.2.

Naturvårdsverket har i sin rapport ”Mottagningskriterier för avfall till deponi” 
(2007) beskrivit ett tillvägagångsätt för att ta prover på avfallet samt re-
kommenderade analys metoder av avfallet. För att det på så sätt ska 
kunna vara möjligt att jämföra resultat med gällande jämförvärden för 
karakterisering. Metoderna som rekommenderas är standardiserade me-
toder från SSI (Swedish Standards Institute).  

De analyser som är aktuella för att kunna förutse avfallets beteende i de-
ponier är utöver de tester som behövs för att utreda avfallets ursprung 
och avfallsklass, följande: 

 Lakegenskaper 

 ANC (buffrande egenskaper) 

 Halt organiskt kol 

 (Europeiska Unionens råd, 2003/33/EG) 

Lakegenskaper 

Att utföra ett laktest syftar till att utreda materialets lakande egenskaper. 
Med andra ord, hur mycket av lakbara oorganiska och organiska ämnen 
som kan lämna ett avfall, restprodukt eller andra fasta material 
(Wadstein, et al., 2002). 

Att avgöra ett avfalls lakegenskaper bidrar till att öka förståelsen av vad 
som händer med avfallet när det placeras på deponi.  För avfall som ej 
uppkommer regelbundet kan någon av nedanstående metoder användas 
(Naturvårdsverket, 2007): 

 Skaktest enligt SS-EN 12457-3 (L/S5 2 och L/S 10) med avjo-
nat vatten  

 Perkolationstest SIS CEN/TS 14405 

Ett perkolationstest, kolonntest, utförs genom att en kolonn packas med 
jordprov, efter detta pumpas vatten sakta in från botten av materialet. 
Det vatten som gått igenom provet, det perkolerade vattnet analyseras 
vid olika L/S (Liquid/Solid) kvoter. Testet kan ge en uppfattning om in-
nehållet i lakvattnet på lång och kort sikt. Ett skaktest är en enklare me-
tod där jordprovet skakas med olika mängd avjoniserat vatten. Skaktest 
ger en uppfattning om möjlig utlakning på lång sikt.  

Om provet innehåller stor mängd vatten kan provet lakas vid L/S 10 
(prEN 12457-2) och vatten tillsätts då från naturlig vattenhalt till L/S 10 
och skakas i 24 timmar (Wadstein, et al., 2002).   

ANC 

ANC ger ett mått på avfallets förmåga att motstå pH förändringar. Det 
är en viktig egenskap, då pH hos avfallet påverkar dess lakegenskaper. 
Exempelvis har många metalljoner låg löslighet vid naturligt pH men lös-
ligheten ökar med sjunkande pH-förhållanden (Wadstein, et al., 2002). 

Formeln för beräkning av ANC brukar beskrivas på detta sätt: 

        [      ]   [    ]  [      ]  [       
 ]  

Där R-COO avser ekvivalent koncentrationen av organiska anjoner 
(Instutitonen för mark och vattenteknik KTH, 2013). 

ANC mäts genom titrering med syra/bas. Enligt förordningen skall av-
fall undersökas med avseende på ANC då ”pH-värdet hos lakvattnet från det 
farliga avfallet inte bör understiga 6 kort tid efter deponeringstillfället” men det 
finns ingen reglerad metod för att undersöka avfallet med avseende på 
ANC (Naturvårdsverket, 2007). 
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TOC-halt  

CO2 (koldioxid) är slutprodukten av vid nedbrytning av organsikt 
material i syrerika miljöer. Om anaeroba (syrefattiga) förhållanden råder 
gynnas istället metangasproducerande rötningsbakterier och CH4 (me-
tangas) bildas istället. En sådan miljö uppstår lätt i en deponi där till-
gången på syre är begränsad, därför spelar TOC hos avfallet en roll för 
deponiers miljöpåverkan då metangas påverkar klimatet (Naturvårdsver-
ket, 2003). 

För att avgöra TOC halten ska antingen SS- EN 13 137 eller glödförlust 
(SS-EN 15935:2012) används. SS- EN 13 137 innebär att provet för-
bränns då i syrgas och reaktionsprodukterna absorberas i ett medium 
som vägs före och efter. I denna metod inkluderas elementärt kol (SFS, 
2001:512). Elementärt kol har mer karaktär av oorganiskt material och 
anses inte vara biologiskt nedbrytbart eller reaktivt i en deponi (Bjur-
ström & Berg, 2003:12) 

Vid undersökning av TOC med glödförlust förbränns materialet vid 
temperaturer mellan 400oC och 1000oC under ca 4 timmar.  Viktföränd-
ring för provet är GF och kan ge en indikation på halten av TOC. För 
denna metod är gränsvärdet lite högre än gränsvärdena vid TOC analys 
med SS- EN 13 137 på grund av att annat material än TOC kan avgå vid 
förbränning vid dessa temperaturer.  
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2.3. Aktuella gränsvärden  
I denna studie kommer resultatet jämföras med gränsvärden samman-
ställda i tabell 1. Haltgränserna av totalhalt ämnen för klassificering av 
Farligt avfall (Tot. halt FA) enligt  (Avfall Sverige, 2007:01).  Mängden 
lakade ämnen mg/Kg torrsubstans för deponering av Icke farlig- och 
Farligt avfall (Lak. Deponi FA/IFA) samt gränsvärdena för TOC och 
rekommenderad ANC hos avfallet är från (Naturvårdsverket, 2004:10).  

Halten av ämnen i porvattnet jämförs med miljökvalitetsnormer (MKN) 
för kemiska ämnen i ytvatten, både årsmedelvärden (AA-MKN) och 
maximalt tillåten koncentration (MAC-MKN)  (Havs- och Vattenmyndi-
geten, 2013)  samt med Svenska Livsmedelsverkets gränsvärden för 
otjänligt dricksvatten (LIVSFS, 2011)  (Svenska Livsmedelsverket, 2011). 

Totalhalten metaller jämförs också med CCME som är ett jämförvärde 
från– ”Canadian Council of Ministers of the Environment” Det är 
ekotoxikologiskt baserade riktvärden för två olika nivåer. Interim Sedi-
ment Quality Guidelines (ICQG) är en lägre nivå under vilken inga nega-
tiva effekter förväntas uppkomma, och Probable Effect Level (PEL) är 
en högre nivå över vilken effekter på ekosystemet är troliga  (Canadian 
Council of Ministers of the Environment, 2014).  

Dessa jämförvärden använs eftersom Golder nyttjar dessa i ”Resultatrap-
port för Vinterviken” och för att underlätta jämförande av analysresultaten 
används de således som jämförvärde även i denna rapport (Golder Asso-
ciates AB, 2014a).  

Tabell 1. Jämförelsevärden för analysresultaten. 

 

 

  

Jämförvär-
den för: 

As 
mg/kg 
TS 

Cd 
mg/kg 
TS 

Cr 
mg/kg 
TS 

Cu 
mg/kg 
TS 

Pb 
mg/kg 
TS 

Zn mg/kg 
TS 

ANC  TOC(%) 

Tot. halt FA 1000 1000 10000 2500 2500 2500   

Lak. Deponi 
IFA 

2 1 10 50 10 50 
  

Lak. Deponi 
FA 

25 5 70 100 50 200 
 6% , 

GF10% 

Deponi IFA        3% 

pH (Deponi 
FA) 

      
pH>6 kort tid 
efter depo-
nering 
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2.4. Alternativa analysmetoder och tidigare forskning  
För att minimera avfallets miljöpåverkan, som är ett avfallspolitiskt mål, 
sker ständig utvärdering och utveckling av de analysmetoder som an-
vänds för att undersöka avfall. Det finns forskning som ifrågasätter rele-
vansen hos de reglerade metoderna för avfallsklassificering och identifie-
ring av deponi. En överblick av den forskningen inom respektive område 
presenteras här.  

 TOC 2.4.1.

Den minskade mängden organiskt material i deponier kan medföra att 
redox-förhållandena, och alltså även utlakningen av redox känsliga äm-
nen, förändras (Avfall Sverige, 2008:01). En minskad mängd reaktivt or-
gansikt material i deponierna leder till en ökad rörlighet hos ämnen som 
är bundna till oxiderbart material (exempelvis sulfider) samt koppar och 
krom, medan det motsatta gäller för reducerbart material (Fe-Mn oxider) 
samt bly och arsenik (Avfall Sverige, 2008:01).   

 Lakegenskaper 2.4.2.

Enligt Naturvårdsverket kan inte de processer som styr utlakningen be-
skrivas genom de standardiserade metoderna för karakterisering av avfall 
(Naturvårdsverket, 2006:06). Naturvårdsverket säger vidare i samma 
rapport att det finns stor osäkerheter med laktest och att analys och 
tolkning därför måste göras med stor försiktighet (Naturvårdsverket, 
2006:06). Enligt Avfall Sveriges rapport ”Framtidens Deponier en torr histo-
ria?” så påpekas att jämnvikt hinner infinna sig i en deponi, men att vid 
utförande av laktester, som pågår under begränsad tid hinner inte jämn-
vikt infinna sig och således kan koncentrationen av ämnen i lakvattnet 
vara lägre än koncentrationen av ämnen i lakvattnet från deponin (Avfall 
Sverige, 2013:01).  

Enligt Naturvårdsverket ”laktester för bedömning av förorenade områden” så har 
pH en stor inverkan på koncentrationen av ämnen i lakvätskan. Störst 
utlakning sker då pH är mycket högt eller lågt beroende på vilken metall 
som avses (Naturvårdsverket, 2006:06). Ett pH-varierat laktest kan ge 
större förståelse för lakegenskaperna hos avfallet eftersom att det är svårt 
att tillfullo reglera pH och förutse pH ändringar i materialet i en deponi 
(van der Sloot, et al., 2006).  pH värdets inverkan poängteras också av 
Förstner & Haase som anser att en låg buffrande förmåga är det främsta 
hotet för metallhaltigt avfall.  

När buffringsförmågan är slut kan pH sjukna och en större mängd me-
taller kan komma att utlakas (Förstner & Haase, 1998).  När jorden är 
reducerande (alltså har försurningspotential) kan ”oxiderat tillgänglighets-
test” användas. Naturvårdsverkets rapport ”Laktester för riskbedömning av 
förorenade områden, huvudrapport och underlagsrapport 1a ” rekommenderar 
detta test för exempelvis sulfidjordar eller kisaska. Enligt Rapporten kan:  

”Testet ge svar på eventuella effekter av utgrävning, dränering eller exponering av tidi-
gare täckta jordar och bottensediment. Genom tillsatsen av oxidationsmedel ger testet 
en uppfattning om metallakning när både pH och redox är optimal för utlakningen” 

 (Naturvårdsverket, 2006:06). 

Behandling av deponier med alkaliskt (pH höjande) material, så som 
flygaska eller cement är ej en entydig lösning på problemet med lakande 
tungmetallermetaller då arsenik som är ett relativt vanligt ämne i förore-
nade massor, från tungmetaller och är problematiskt på det sättet att det 
är mobilt vid högre pH (Förstner & Haase, 1998).  
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Deponier med blandat avfall bidrar till osäkerheten kring koncentration-
en av lakämnen och det försvårar ytterligare att på ett relevant sätt un-
dersöka avfallets lakegenskaper inför deponering. Detta menar Förstner 
& Haase som anser att det är en generell erfarenhet att läckage från avfall 
är svårt att förutse, speciellt efter en längre tid (Förstner & Haase, 1998). 

De laktester som används idag är för simpla för att ge en fullgod bild av 
lakegenskaper hos avfall. Utveckling måste ske inom området, i dagsläget 
är det för resurskrävande för enskillda aktörer att enskilt utföra större la-
kanalyser. Genom att till exempel skapa en databank med tidigare större 
utförda undersökningar och respektive resultat kan större förståelse för 
lakegenskaper hos avfall tillgodogöras hos enskilda aktörer (van der 
Sloot, et al., 2006).  

 Totalhalt metaller 2.4.3.

Avfall klassificeras till största del genom totalhaltanalys och de jämför-
värden från Avfall Sverige och Naturvårdsverket som finns att tillgå refe-
rerar till totalhaltanalys (Avfall Sverige, 2007:01).  Enligt (Weltens, et al., 
2012) kan dock en totalhaltanalys vara missvisande vid klassning av Far-
ligt avfall. Det borde snarare göras en riskanalys för avfallet för att få 
bättre uppskattning av avfallets farliga egenskaper. Riskanalysen måste 
göras med större underlag än endast totalhalter. Exempelvis genom att 
även undersöka förekomstform av ämnen och hur flera toxiska ämnen 
tillsammans kan komma att öka toxiciteten i avfallet, den så kallade 
”cocktail-effekten” (Weltens, et al., 2012). 

Vid analys av tungmetaller med hjälp av ICP kan den uppmätta halten av 
tungmetaller variera med förbehandlingsmetod, alltså uppslutningsmet-
oden. Skillnader uppkommer även mellan standardiserade metoder 
(Kaakinen, et al., 2014). På liknande sätt påpekar Donatello, Tyrer& 
Cheeseman att metallhalten i ett prov varierar beroende på hur provet 
förbehandlas innan en ICP-analys (Donatello, et al., 2010).  

 Provtagning 2.4.4.

Provtagningsstrategin är avgörande för om resultatet skall ha någon rele-
vans. För ett relevant resultat är det väsentligt att de utförda stickproven 
representerar hela områdets egenskaper. Förorenade jordar kan antas 
heterogena i sin karaktär och detta gör att några fåtal provplatser kan 
spela avgörande roll för avfallsklassificeringen, vilket är problematiskt 
oavsett om avfallet klassas för högt eller för lågt (Larsson, 2012). Pro-
blematiken kring resultatrelevans från stickprov av förorenande fyll-
nadsmassornas påpekas även av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 
2009).  Vid provtagning med få provpunkter är det lika stor risk att för-
oreningen över- eller underskattas (Larsson, 2012).  

Vid schaktning av stora områden kan utspädningen med renare massor 
vara så stor att massorna har en lägre föroreningshalt när avfallet väl de-
poneras än vid provtagningstillfället av enstaka provpunkter (Larsson, 
2012). 
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3. SYFTE OCH MÅL  

Syftet med kandidatarbetet är att avfallsklassificera och identifiera aktuell 
deponi för bottensediment i Vinterviken. Klassificeringen kommer göras 
enligt gällande lagar och med rekommenderade metoder.   

Arbetet har utgått ifrån frågeställningarna: 

 Vilka metaller förekommer i sedimenten och i vilka halter?  

 Vilka lakegenskaper har sedimenten? 

 Vilka buffrande egenskaper har materialet (ANC)? 

 Vilken är den totala halten organiskt kol (TOC) i sedimenten? 

 Hur överensstämmer resultaten från ovansående analyser med 
gränsvärden för avfallsklassificering och placering på deponi?  

 Är de reglerade analysmetoderna relevanta för att tillhandahålla 
ovanstående information om det i studien behandlade avfallet? 
Om så: varför? Om så inte: varför inte? 

4. GENOMFÖRANDE  

Kandidatexamensarbetet består av två delar. Den första delen består i en 
litteraturstudie av gällande lagar och rekommendationer i anfallslagstift-
ningen samt sammanställning av forskning på alternativa analysmetoder 
och osäkerhetskällor vid avfallsklassificering med reglerade metoder. 
Den andra delen är en analys av prover från Vinterviken. Därefter disku-
teras resultaten mot bakgrund av lagstiftning och osäkerheter hos meto-
derna. 

Analysmetoder utförda på bottensediment från Vinterviken presenteras i 
metodavsnittet längre fram. 

5. AVGRÄNSNING  

De aktuella avfallet i studien är ett bottensediment som enligt avfallsförord-
ningen utgörs av:  

”avfall som ej uppkommer regelbundet” samt ett 

”Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)”.  

(SFS, 2001:512) 

I denna kandidatuppsats har bakgrundsstudien avgränsats till den del av 
avfallslagstiftningen som är relevant för provtagningen av sediment i 
Vinterviken. Avfallskriterier, deponikriterier och tester för att avgöra av-
fallskaraktär refererar till de regler och rekommendationer som finns för 
den aktuella avfallstypen. 

I Vinterviken har flertalet föroreningar upptäckts. Inom ramen för denna 
studie analyseras sedimenten endast med avseende på föroreningarna; 
tungmetaller (Pb,Zn,Cr,Cu) och arsenik (As). 

6. AKTUELL FALLSTUDIE  

Vinterviken är ett populärt rekreationsområde och ett av de mest priori-
terade områdena för efterbehandling i Stockholms län enligt Länsstyrel-
sen (Naturvårdsverket, 2012).  

Exploateringskontoret, Stockholms stad agerar huvudman för en huvud-
studie av Vinterviken. Huvudstudien finansieras med statliga bidragsme-
del från Naturvårdsverket. Golder har anlitats för genomförandet av stu-
dien (Golder Associates AB, 2014b). 

Den efterbehandlingsmetod som är aktuell för området är schaktning 
och muddring, med externt omhändertagande av massorna, vilket med-
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för placering av de förorenade massorna på deponi efter bortförsel från 
området (Golder Associates AB, 2014b). 

6.1. Områdesbeskrivning 
Det aktuella undersökningsområdet är en vik av Mälaren och anslutande 
dalgång (Fig. 4).  

Undersökningsområdet (Fig. 5) är totalt ca 8ha och vattenområdet är ca 
3ha. Områdets markyta är förhållandevis plan och den naturliga jordla-
gerföljden är postglacial lera ovanpå morän. Fyllnadsmaterialet från indu-
strin överlagrar de naturliga jordföljderna (Golder Associates AB, 
2014b). 

Området har en lång och varierad industrihistoria: 1865 startade Alfred 
Nobel sprängämnesindustri i Vinterviken, som parallellt med sprängäm-
nestillverkningen producerade salpetersyra och svavelsyra (Stockholms 
Stadsmuseum, 1979-1980). Zink framställdes under senare del av 1880 -
talet och under 1950-60 utfördes laborationsexperiment av Atomenergi 
med utvinningsförsök av uran ur blyhaltig skiffer på platsen. Skrotnings-
verksamhet har också förekommit i området (Golder Associates AB, 
2014a).  

Tidigare undersökningar av området visar på förekomst av arsenik och 
tungmetaller; höga halter av bly, zink och koppar har uppmätts. I fyll-
nadsmassorna i jordlagren kring Vinterviken återfinns deponerad kisaska. 
Kisaska är en restprodukt från framställning av svavelsyra när svavelkis 
rostas. Kisaskan är ofta rödaktig i färgen och innehåller till största del 
järnoxid (Fe2O3) den är miljö- och hälsofarlig eftersom den ofta innehål-
ler tungmetaller och arsenik (Statens geotekniska institut, 2004).  Kisaska 
innehåller svavel, vilket kan förkomma i form av sulfider. Svavelhalten i 
jorden är en viktig parameter för att förutse eventuell försurning. Sul-
fidhaltiga massor ofta har stor försurningspotential.  Vid kontakt med 
syre kan pH-värdet sjunka vilket leder till att metaller lättare lakas ut ur 
materialet (Pousette, 2007).  Kisaska som återfinns under vatten har en-
ligt SIG störst lakegenskaper (Statens geotekniska institut, 2004).  

Andra typer av föroreningar exempelvis förhöjda halter av cancerogena 
PAH har uppmätts i området (Golder Associates AB, 2014a). Mer utför-
ligt kring saneringsprojektet och undersökningen av Vinterviken kan lä-
sas i ”Huvudstudie Vinterviken” (Golder Associates AB, 2014a). 

   
Figur 4 Karta för positionering av Vinterviken 
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Figur 5 Lokalisering och avgränsning av undersökningsområde, befintliga fastigheter och om-
rådesindelning. (Golder Associates AB, 2014a) 

7. METOD  

Den metodik som används för provtagning och analysmetodiken för 
studien presenteras i följande avsnitt.  

7.1. Provtagningsmetodik 
Sedimentprov hämtas med Kajakprovtagare från båt i fyra punkter i Vin-
terviken (fig. 6). Provtagningsdjupet varierade mellan 10 och 20cm. Pro-
verna från varje provpunkt placerades i diffusionstät påse och trasporte-
ras från provplatsen till laboratoriet i kylväska. Därefter torkades en del 
av provet så att vattnet avgick, den andra delen behölls med ursprunglig 
vattenhalt. Sedimentproverna behandlas som samlingsprov och har ho-
mogeniserats, vilket är standard vid avfallsklassificering (Naturvårdsver-
ket, 2013). Provpunkterna är utplacerade i sammarbete med Rasmus 
Fältmarch på Golder. 

 

 
Figur 6. Aktuella Provpunkter i Vinterviken

1. 

2. 

3. 
4. 
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Analysmetodik 
Sediment från varje provpunkt analyserades i två omgångar. Analyser ut-
fördes på ett prov torkat under 90 timmar i dragskåp samt ett prov med 
ursprunglig vattenhalt. Detta för att undersöka oxidationens påverkan på 
proven. 

 Analyser utförda enligt standard 7.1.1.

Naturliga vattenhalten i proverna utfördes enligt standard SS 027116 
(SSI, 1989). Proverna placerades i 105oC under ca ett dygn. Viktföränd-
ringen motsvarar vattenhalten i provet. 

Skaktest utfördes med standard SS-EN 12457-3 som underlag för de 
torkade proverna (Liquid/Solid (L/S) 2 och L/S 10)  (SSI, 2003). För 
prover med naturlig vattenhalt utfördes skaktest med standard SS-EN 
12457-2 som underlag (L/S 10) (SSI, 2003). De späds i den metoden 
från sin naturliga vattenhalt upp till motsvarande L/S 10.  

Proverna skakades under 6 respektive 24 timmar med destillerat vatten. 
Efter detta centrifugerades proverna och efter centrifugering filtrerades 
proverna genom ett filter med porstorlek 0.45µm. Lakvattnet undersök-
tes sedan med hjälp av ICP-OES analys för att se hur mycket av aktuella 
tungmetaller och arsenik som lakats från provet till vattnet. Proverna 
surgjordes med HNO3 för att konserveras i väntan på Analys med ICP-
OES analys. 

TOC-analys gjordes i denna studie med Glödförlust (Loss of Ignition) 
med standard SS-EN 15935:2012 som underlag (SSI, 2012).  

 

Deglarna torkades i ca en timme och vägdes efter avsvalning. Därefter 
fylldes de med sediment och vägdes igen. De fyllda deglarna torkades vid 
105o under ett dygn och vägdes efter avsvalning. Efter detta glödgades 
deglarna i 6 timmar i 500o.  Efter avsvalning vägdes dessa och Glödför-
lusten (GF) (%)beräknades.  

 ANC 7.1.2.

Analys av ANC hos lakvätskans med utgångspunkt från (Instutitonen för 
mark och vattenteknik KTH, 2013).  

        [      ]   [    ]  [      ]  [       
 ]  

Där R-COO avser ekvivalent koncentrationen av organiska anjoner 
(Instutitonen för mark och vattenteknik KTH, 2013).  

Lakvätskan titrerades ned till pH 4,5 med HCl 0.02M för att få ett mått 
på karbon-alkalinitet + TOC. Löst Al försummas då det är basneutrali-
serande.  Alkaliniteten beräknas sedan som koncentrationen negativa 
laddningar per liter (mekv/l) som motsvarar millimol(e-) /liter.  Antalet 
mol HCl som krävs för att titrera ner till 4,5 är ekvivalent med antalet 
mol negativa laddningar i vätskan, som utgör en motståndskraft mot för-
surning. 

       
 

 Utbytbaraciditet hos jorden 7.1.3.

Utfördes enligt (Instutitonen för mark och vattenteknik KTH, 2013)   

sediment extraherades med 0.1M BaCl2. Lösningen skakas i två timmar 
extraktet centrifugeras och filtreras genom filter med porstorleken 0.45 
µm. lösningen titrerades sedan med NaOH 0.01M till pH7.  

 Metallhalter 7.1.4.

Förbehandling genom uppslutning med HNO3. 
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Utförande 

4g jord vägs in och löses i 20ml koncentrerad HNO3. Lösningen kokas i 
sandbad i en timme. Lösningen filtreras genom filter med porstorleken 
0.45 µm och späds med destillerat vatten till 50ml vätska. 

Vätskans metallhalter undersöks sedan genom ICP-OES analys. 

Kommentar: 

När lakvattnet skulle analyseras med ICP-analys var halterna av metaller 
så pass låga att en intern standard användes, Yttrium (Y).  Det visade sig 
dock i analysen att halten av Yttrium varierade.   

Y steg markant vid analysen för de uppslutna proverna(proverna för to-
tal metallhalt). Eftersom halten av Y, som fungerar som internstandard, 
steg kvoteras resultaten för de analyserade elementen ner. Förutsättning-
en för intern standard är att proverna inte ska innehålla det ämnet. Där-
för gjordes en omräkning av resultaten för dessa fyra prover som bygger 
på en uppskattning av den normala halten av Y. 

 pH 7.1.5.

pH bestäms med kombinationselektrod enligt (Instutitonen för mark och 
vattenteknik KTH, 2013) metod för mätning av pH i mark.  

 

6g torkat finjord eller motsvarande mängd, justerat med avseende på vat-
tenhalt, icke torkat jordprov.  

 

Provet tillsätts 15ml destillerat vatten. Efter detta täcks rören, skakas och 
låts vila över natten, skakas igen. pH kan därefter bestämmas genom att 
kombinationselektrod förs ner direkt i rören i den klara vätskan över 
bottensedimentet.  

 Porvatten  7.1.6.

Sedimenten centrifugerades och porvattnet filtrerades genom filter med 
porstorleken 0.45 µm innan ICP-OES analys utfördes.  

Utifrån de presenterade analysmetoderna har sedimenten behandlas re-
sultaten från analysen och provtagningen redovisas i nästföljande avsnitt. 
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8. RESULTAT  

I följande avsnitt redovisas resultaten ifrån de analyser som utförts på 
bottensedimenten och dokumenterade okulärbesiktningar vid provtag-
ning. 

8.1. Provtagning 
Provtagning genomfördes 2014-04-11 med Kajakprovtagare från båt vid 
fyra punkter i Vinterviken. Provtagningsdjupet varierade mellan 10 och 
20 cm. Anteckningar från provtagningen (beskrivning av färg, lukt el. 
dy.) återfinns i Tabell 2.  

8.2. pH-värde hos sedimenten 
pH-värden hos sedimenten undersöktes med kombinationselektrod. pH 
värdena hos de torkade respektive blöta sedimenten redovisas i tabell 3. 
För kännedom kan naturvatten antas ha ett pH-värde i intervallet 5.5 och 
8.5. 

Tabell 2 Fältanteckningar från provtagning. Vid Provpunkt 4 togs två prov då den första inte 
innehöll tillräckligt med sedimet, dessa två blandades sedan och behandlades som ett gemen-
samt prov. 

Provpunkt 
 Provdjup 
(cm) Jordart Anm. (färg, lukt etc.) 

P1 13,50 
0-5 SaMu, 5-13.5  
lera  Leran hade inslag av svarta ränder 

P2 18,00 0-6 sand, 6-18 lera Leran var lite grumlig och hade svarta inslag 

P3 13,50 
0-5 sand, 5-13,5 
SaLera   

Sanden väldigt vattenfylld, sandblandad lera med 
 svarta partier och tegelbit 

P4 (1) 10,00 0-2 Mu, 2-10 Le Mull med kvistar och löv, Grålera såg ren ut 

P4(2) 20,00 0-5 MuSa, 5-20 Lera  5-10 lera innhållande svarta stråk, 10-20 lera såg ren ut 
 
Tabell 3 pH hos sedimenten. pH-värdena har sänkts något efter att proverna torkats. Dock 
ligger pH fortfarande i intervallet för naturvatten. Provpunkt 1 uppvisar en relativt stor pH-
sänkning.  

pH  blöt torr 

P1 6.69 5.88 

P2 7.09 7.38 

P3 6.89 6.31 

P4 6.93 6.29 
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8.3. Buffringskapacitet 
Efter rekommendationer från Naturvårdsverket så gjordes analys på lak-
vattnet för att utvärdera ANC. Resultatet anges i mekv/l och jämförs 
med värden från naturvårdsverket. Resultaten finns redovisade i tabell 4.  

Det finns inga tydliga jämförvärden för ANC i vatten hos Naturvårds-
verket eller Livsmedelsverket. Därför jämförs värdena i tabell 4 med jäm-
förvärden för karbonat alkalinitet vilket är det mått som Naturvårdsver-
ket och Livsmedelsverket anger som buffrande förmåga. En jämförelse 
med Naturvårdsverkets värden är dock rimlig då karbonat alkaliniteten 
hos lakvätskan bör vara lägre än det ANC som är beräknats i denna ana-
lys. I karbonat alkalinitet ingår nämligen inte organiskt lösta ämnen utan 

det antas att:     [    
 ]. Analys av ANC innefattar även organiska 

anjoner: 

        [      ]   [    ]  [      ]  [       
 ]  

Även den utbytbara aciditeten hos sedimenten analyserades. Detta är 
dock, enligt Naturvårdsverket, inte en rekommenderad metod för att un-
dersöka buffringskapacitet. Den utbytbara aciditeten redovisas i tabell 6. 

 

Tabell 4 Resultatet från analys av ANC hos lakvatten L/S 8 torr och L/S 10 blöt (hos L/S 10 
hade sedimenten legat 10 dygn i kylskåp innan analys utfördes).  Jämförvärden från  
Naturårdsveket karbonat alkalinitet (mekv/L): <0,2 mycket låg, 0.2-0.5 låg, 0,5-1 måttlig, 1-3 
hög (Naturvårdsverket, 1999b). 

ANC L/S 8 Torr ml H2O pH innan titrering  
HCL 0,02 M 
(ml) 

mM laddning (e-) ANC 

P1 28.8 4.79 0.07 0.0014 0.049 

P2 33.9 7.2 2.613 0.052 1.5 

P3 14.28 4.98 0.05 0.001 0.070 

P4 39.6 5.02 0.106 0.0021 0.054 

ANC  ml H2O pH innan titrering 
HCL 0,02 M 

(ml) 
mmol e- ANC 

P1 blöt 40 4,3 - - 0 

P2 blöt 40 7,55 6,469 0,12938 3,2345 

P3 blöt 30 5,5 0,106 0,00212 0,07066667 

P4 blöt 40 6,3 0,365 0,0073 0,1825 

 

Tabell 5 Utbytbar aciditet hos jorden. Provpunkt 3 hade ett pH värde som översteg titrerings-
värdet och är därför markerat med (-). 

Utbytbar Aciditet 
0.01 M NaOH 
(ml) 

Antal Mol 
NaOH 

Utbytbar aciditet mM/l, 
extrakt 

provvolym 50ml       

P1 blöt 0,317 0,0000032 0,063 

P2 blöt -     

P3 blöt 0,289 0,0000029 0,058 

P4 blöt 0,264 0,0000026 0,053 

P1 torr 0,39 0,0000039 0,078 

P2 torr -     

P3 torr 0,326 0,0000033 0,065 

P4 torr 0,267 0,0000027 0,053 
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TOC, GF (%) 
Den totala halten av organiskt kol har undersöktes genom glödförlust. 
Resultaten från analysen redovisas i tabell 4. Resultatet redovisas som en 
procentsats av totala vikten genom följande beräkning: 

       
         

      
  

8.4. Skaktest 
I tabell 6 redovisas resultaten ifrån skaktest. Analysen misslyckades för 
provpunkt 3 och något resultat kan inte redovisas, det är markerat (–) i 
tabellen. Resultaten från L/S 10 jämförs med värden från Naturvårds-
verket. Något motsvarande för L/S 2 existerar inte. I tabell 7 redovisas 
jämförelse mellan de blöta och torra provens medelvärde från resultaten 
provpunkt 3 är inräknad i de torkade provens medelvärde (i tabell 8 är 
dock provpunkt 3 är ej representerad i någon av medelvärdena för att på 
så sätt bättre kunna jämföra mellan torkade och blöta prov).  

Tabell 7 redovisar medelvärdet av metallhalter i lakvätskan från aktuella 
sedimentprovtagningen och jordprov från tidigare undersökningar ut-
förda av Golder. Krom undersöktes inte i den tidigare studien. Tabell 8 
redovisar en jämförelse mellan medelvärdet av metallhalterna i lakväts-
kan för torkade respektive blöta prov hos de aktuella sedimentproven. 
Högst medelvärde är markerat med rosa i tabellen. I Detta medelvärde är 
inte provpunkt 3 medräknat för varken torkade eller blöta prov, detta för 
att kunna göra en bättre jämförelse dem emellan. 

 

Tabell 6 Analysresultat för GF (%) hos sedimenten.  

TOC, GF (%) P1 P2 P3 P4 Medelvärde 

Jordprov (mg) 28,25 27,56 27,22 35,2 
 105oC ugn (mg)  6,51 7,4 3,71 8,2 
 Vattenhalt (W) 3,3 2,7 6,3 3,3 
 500oC ugn (mg) 5,8 6,79 3,04 7,01 
 GF (%) 11% 8% 18% 15% 13% 
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Tabell 7 Analysresultat för utlakade halter av metaller hos L/S 10 samt L/S 2 

L/S 10 mg/kg, TS As (mg/kg) Cd (mg/kg) Cr (mg/kg) Cu (mg/kg) Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) 

P1 L/S 10 blöt 1,21 0,02 0,00 0,09 0,61 12,22 

P2 L/S 10 blöt 0,16 0,00 0,00 0,02 0,16 1,54 

P3 L/S 10 blöt - - - - - - 

P4 L/S 10 blöt 0,10 0,00 0,01 0,14 0,25 4,33 

P1 L/S 10 torr 1,03 0,10 0,13 1,06 0,96 5,43 

P2 L/S 10 torr 0,29 0,00 0,00 0,78 0,17 0,97 

P3 L/S 10 torr 0,91 0,06 0,14 2,36 0,98 59,33 

P4 L/S 10 torr 0,06 0,00 0,01 0,47 0,20 5,21 

Jmfr. Max GV IFA 2 1 10 50 10 50 

Jmfr. Max GV FA 25 5 70 100 50 200 

       

L/S 2 mg/kg, TS As (mg/kg) Cd (mg/kg) Cr (mg/kg) Cu (mg/kg) Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) 

P1 L/S 2 0,28 0,00 0,00 0,76 0,34 2,29 

P2 L/S 2 0,07 0,00 0,00 0,69 0,10 0,66 

P3 L/S 2 0,34 0,02 0,00 2,09 0,45 41,96 

P4 L/S 2 0,02 0,00 0,01 0,47 0,12 3,11 
 
Tabell 8 Jämförelse mellan Golders medelvärde av metallhalter i lakvätskan vid jordprov och 
medelvärde av metallhalter i lakvätskan från de aktuella sedimentproven(värden från provpunkt 
3 ingår i medelvärdet från de torkade proven). GV IFA/FA = Gränsvärde icke farligt av-
fall/farligt avfall 

L/S 10 mg/kg, TS 
As 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Cr 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

Tidigare jordprov, 0,095 0,0006 - 0,495 0,265 0,665 

Torr 0,5725 0,04 0,07 1,1675 0,5775 17,735 

Blöt 0,49 0,0067 0,005 0,08 0,34 6,03 

GV IFA 2 1 10 50 10 50 

GV FA 25 5 70 100 50 200 
  

Tabell 9. jämförelse av medelvärde av metaller i lakvätskan mellan Torkade och blöta prov. 
Medelvärde för torkade är beräknade utan provpunkt 3 för bättre jämförelse. 

L/S 10 
mg/kg, TS 

As 
(mg/kg) 

Cd 
(mg/kg) 

Cr 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Pb 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

Torr 0,46 0,03 0,046 0,77 0,44 3,87 

Blöt 0,49 0,0067 0,005 0,08 0,34 6,03 
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8.5. Totalhalt metaller 
Totalhalten metaller har jämförts med haltgränser för Farligt avfall (FA) 
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter samt med CCME som är ett gräns-
värde från– ”Canadian Council of Ministers of the Environment” (Canadian 
Council of Ministers of the Environment, 2014). Det är ekotoxikologiskt 
baserade riktvärden för två olika nivåer. Interim Sediment Quality 
Guidelines (ICQG) är en lägre nivå under vilken inga negativa effekter 
förväntas uppkomma, och Probable Effect Level (PEL) är en högre nivå 
över vilken effekter på ekosystemet är troliga. Dessa jämförvärden an-
vänts då Golder Associatess AB nyttjar dessa i Resultatrapport för Vintervi-
ken (Golder Associates AB, 2014a) och för att underlätta jämförande av 
analysresultaten används de således som jämförvärde även i denna rap-
port. Resultaten från totalhaltsanalysen redovisas i tabell 9. 

8.6. Porvatten  
Halten arsenik och tungmetaller i filtrerade prover av porvattnet analyse-
rades för att utreda möjlig förorening från rejektvattnet vid avvattningen 
av sedimenten. Laboratorieresultaten för dessa prover jämförs med mil-
jökvalitetsnormer (MKN) för kemiska ämnen i ytvatten, både årsmedel-
värden (AA-MKN) och maximalt tillåten koncentration (MAC-MKN)  
(Havs- och Vattenmyndigeten, 2013)  samt med Svenska Livsmedelsver-
kets gränsvärden för otjänligt dricksvatten (LIVSFS, 2011)  (Svenska 
Livsmedelsverket, 2011) Värdena från Livsmedelsverket och Havs- och 
Vattenmyndigheten är avsedda att jämföras med prover filtrerade genom 
filter med porstorleken 0.45 µm.  

Tabell 10. Anlysresultat för totalhalt i sediment samlingsprov med jmfr värden från”Canadian 
Council of Ministers of the Environment” 

mg/kg TS As (mg/kg) Cd (mg/kg) Cr (mg/kg) Cu (mg/kg) Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) 

P1 Tot me-halt 43,83 2,82 34,91 100,66 481,70 208,95 

P2 Tot Me-halt 32,88 0,74 23,57 46,68 126,33 121,47 

P3 tot Me-halt 17,87 10,51 112,24 398,53 243,39 616,92 

P4 Tot Me-halt 9,65 2,72 33,15 90,00 112,23 218,85 

Jmfr.värde             

CCME ICQG 5,90 0,60 37,30 35,70 35,00 123,00 

CCME PEL 17,00 3,50 90,00 197,00 91,30 315,00 

FA 1000 1000  10000 2500 2500 2500 
 
Tabell 11 Analysresultat för totalhalthalter hos porvatten i sedimenten. 

  As µg/l Cd µg/l Cr µg/l Cu µg/l Pb µg/l Zn µg/l 

P1 sed H2O 125,15 0,00 4,06 17,61 33,75 557,65 

P2 sed H2O 121,37 0,00 0,00 0,00 10,12 146,01 

P3 sed H2O 58,05 0,00 36,05 135,11 91,14 463,66 

P4 sed H2O 46,91 0,00 2,22 20,25 19,29 139,65 

(AA-MKN)  ≤0,08    7,2  

(MAC-MKN).  ≤0,45     

LIVSFS, 2011 10 5  2000 10  

Medel Golder 
Ytvattenprov filtr. 1,2 0,0095  2,35 0,342  
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8.7. Avfallsklass och deponityp 
I tabell 11 redovisas en sammanställning av resultaten jämfört med 
gränsvärden för avfallsklass och deponityp samt sammanställning av re-
sultaten från studien för tydligare jämförelse. Med de resultat som finns 
att tillgå kan en avfallsklass ansättas till: ”icke farligt avfall”. 

TOC överskrids för placering på både deponi för Farligt avfall och Icke 
farligt avfall. 

Avfallet uppfyller inte den rekommenderade buffringsförmågan för pla-
cering på deponi för farligt avfall 

I nästföljande avsnitt diskuteras resultaten från studien. 

 

Tabell 12 Resultatet av studien i jämförelse med gränsvärden för avfallsklass och placering på 
deponi. Grönmarkerade celler redovisar gränsvärden som aktuella studieresultat underskrider, 
orangemarkerade celler är gränsvärden som överskrids i studieresultaten. 

Jämförvärden 
för: 

As 
mg/kg 
TS 

Cd 
mg/kg 
TS 

Cr 
mg/kg 
TS 

Cu 
mg/kg 
TS 

Pb 
mg/kg 
TS 

Zn 
mg/kg 
TS 

ANC  TOC(%) 

Lakat Max De-
poni IFA 

2 1 10 50 10 50 
  

Lakat Max De-
poni FA 

25 5 70 100 50 200 
  

Tot halt Deponi 
FA 

1000 1000 10000 2500 2500 2500 
 6% , 

GF10% 

Tot halt Deponi 
IFA 

      
 3% 

pH       
pH>6 kort 
tid efter 
deponering 

 
 

Sammanställning 
resultat från 
studien 

      
  

Med. Tot. 0.47 0.018 0.041 0.703 0.48 12.7     

Med. lak 10 torr 0,57 0,04 0,07 1,17 0,58 17,7     

med lak 10 blöt 0,49 0,0067 0,005 0,08 0,34 6,03     

medel TOC               GF 13% 

median ANC torr               0.062 

median ANC torr               0.19 
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1. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I följande avsnitt kommer mina frågeställningar och analysresultaten dis-
kuteras efter det redovisas slutsatser utifrån diskussionen.  

1.1. Diskussion 

  pH/ANC 1.1.1.

Sedimenten hade vid mätning ett relativt högt pH värde men vid analys 
av ANC hos lakvätskan för de torkade proverna var pH-värdet lågt och 
buffringsförmågan visade sig vara mycket låg hos samtliga prover (ana-
lysen av lakvätskan utförsed efter 5 dygn i kylskåp).  Provpunkt 2 uppvi-
sade högst pH-värde i lakvätskan. Trots detta var buffringsförmågan 
även i P2 mycket låg.  

Det är svårt att jämföra buffringsförmågan mellan de torkade och blöta 
sedimenten då de proven med naturlig vattenhalt förmodligen utsatts för 
oxidation innan ANC undersöktes. Sedimenten förvarades inte i glasbur-
kar (som hade varit att föredra) utan i diffusionstätapåsar och hanterades 
i kontakt med syre under övriga analyser. Lakvätskan lågt pH och vid 
okulärbesiktning av sedimenten efter 10 dygn i kylskåp iakttogs rostut-
fällning i påsarna vilket är ett tydligt tecken på oxidation.  Det finns dock 
en liten skillnad som indikerar på att de torkade proven har sämre buff-
rande förmåga, vilket ytterligare kan tolkas som ett tecken på att sedi-
menten är försurningskänsliga vid oxidation. 

Tillsammans ger analyssvaren, okulära iakttagelser och kunskap om av-
fallets svavelinnehåll en indikation på att sedimenten försurats i kontakt 
vid luft.  Det som kan sägas är att rekommenderad buffringsförmåga ej 
är uppfylld eftersom risken att massorna kommer i kontakt med luft ef-
ter muddring och då försuras är stor. 

En standardiserad metod för fastställande av ANC hos avfall finns som 
sagt inte, vilket kan vara problematiskt då buffringsförmågan kan utredas 
på olika sätt och variera för olika medier, materialet och lakvätska 
(Naturvårdsverket, 2006:06). 

  TOC, GF (%) 1.1.2.

Enligt förordningen om placering av avfall på deponi så har sediment-
proven en TOC halt som överskrider haltgränserna för placering på de-
poni. Detta betyder att avfallet måste förbehandlas för att placeras på 
deponi, alternativt måste dispens sökas (SFS, 2001:512).  

När det gäller TOC resultaten så är det viktigt att påpeka att provdjupet 
har betydelse och detta måste sättas i relation till vilket muddringsdjup 
som är aktuellt. Provdjupet varierade mellan 10 cm och 20 cm. Om 
muddringsdjupet skall uppgå till 1 meter är det rimligt att anta att halten 
organsikt kol i den massan skulle vara lägre (Gustafsson, 1994). Detta 
måste således undersökas vidare för att onödiga kostander på förbehand-
ling av massorna inte ska uppstå.  

Ovanstående resonemang gäller generellt för förorenade massor. Det 
troligt att mycket material som inte uppnår de ämnes-gränsvärden för 
”farligt avfall” inte klarar de TOC-kriterier som finns för deponering för 
farligt avfall på grund av jordens relativt höga halt av organiskt kol. Detta 
är ett problem då redan höga kostnader för deponering kostnaderna för 
hanteringen av de förorenade massorna ökar markant om massorna 
måste genomgå destruktion innan deponering (Gronow, 2005).  

 Lakegenskaper 1.1.3.

Enligt metodavsnittet användes Yttrium som intern standard och en om-
räkning av resultaten gjordes för proverna som byggde på en uppskatt-
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ning av den normala halten av Y. Detta kan påverka resultaten men i en 
jämförelse av den beräknade halten och ”topphöjden” med höjden för 
motsvarande standard stämmer det ganska väl enligt Bertil Nilsson som 
utförde analysen. 

Lakhalterna är i genomsnitt högre hos de prov som torkats före analys 
men det är en relativt liten skillnad (Tabell 8). Skillnaden kan bero på en 
ojämn vattenkvot i de blöta proverna men med bakgrund av de resone-
mang som bland annat Förstner & Haase (1998) driver så kan den högre 
utlakade halten ses som ett tecken på ökad utlakning av metaller på 
grund av oxidation. Detta resonemang är inte tillräckligt undersökt i 
denna studie för att dra några slutsatser. 

Mot bakgrund av Naturvårdsverket (2006:06)  skulle ett kolonntest kun-
nat ge en större förståelse för hur avfallet kommer bete sig i ett längre 
tidsperspektiv.  Kolonntest är en mer tidskrävande analys (1-2 månader). 
I nuläget är det upp till avfallsproducenten att välja vilket laktest som 
skall användas och det finns således ekonomiska incitament för avfalls-
producenter att inte genomföra kolonntester i större utsträckning, utan i 
första hand använda 2-stegs-skaktest vilket också är den metod som an-
vänts i denna studie. 

För avfallsklassificering av förorenade jordar med förhöjda halter av sul-
fider eller höga innehåll av kisaska är ”oxiderat tillgänglighetstest” som 
nämnts i tidigare avsnittet väsentlig för att få fullgod förståelse för mas-
sornas lakegenskaper. Några likande tester har ej utförts i denna studie. 

Det är tydligt efter det som tidigare nämnts om forskning kring laktester 
att mer relevanta metoder för lakegenskaper finns att tillgå men att me-
todiken för att få mer tillförlitliga resultat är mer resurskrävande. Enligt 
Van der Sloot & Kosson (2012) kan, om resultat information samman-
fogas från flera olika standardmetoder för karakterisering för avfall, 
mycket mer intressant information fås ut från testerna. De anser även att 
det skulle vara bra att sammanfoga de olika testen för avfallsklass med 
test för karakterisering av deponi etc. för att effektivisera. Detta är en bra 
poäng då resultat från inventeringsmetodiken för förorenade områden i 
avfallsklassificeringen på detta sätt skulle kunna sammanvävas. I detta 
finns ett ekonomiskt incitament eftersom endast en undersökning skulle 
behöva göras och det skulle på samma gång leda till att större kunskap 
om avfallets karaktär.   

 Porvatten  1.1.4.

Utöver de obligatoriska testerna för klassificering av avfall så utfördes en 
analys på det vatten som förekom naturligt i sedimenten. Detta för att 
utreda hur rejektvatten från avvattningen skall hanteras.  Halterna över-
skrider jämförvärden från Hav- och vattenmyndigheten och är högre än 
resultaten från tidigare ytvattenprovtagningen av Golder. En viktig fråga 
när avvattningen skall genomföras blir därför hur detta rejektvatten skall 
omhändertas för att förhindra vidare förorening av Vinterviken?  

 Totalhalter metaller 1.1.5.

Totalhalten metaller är undersökt med ICP analys och samma resone-
mang som i stycket för lakegenskaper gällande intern standard gäller 
även för dessa resultat.  

Då detta är ett område med stor variation av föroreningstyp kan det vara 
möjligt att det i detta fall är bättre att använda den metodik som Weltens 
et al (2012) förespråkar, alltså en riskanalys som innefattar en bredare 
bedömning av riskerna med föroreningen och exempelvis tar hänsyn till 
förekomstformen av ett ämne. Detta är dock endast nödvändigt om 
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massorna misstänks utgöra farligt avfall vilket, resultaten visar, inte är fal-
let i denna studie.  

 Provtagning 1.1.6.

Med bakgrund från Naturvårdsverket (2009) och Larsson (2012) kan inte 
resultaten från denna studie anses säkra utan de kan vara såväl över- eller 
underskattade. Det aktuella området är stort. Alltså kan inte utspädnings-
effekt vid schaktning uteslutas för detta område vilket ytterligare ökar 
osäkerheten i resultaten. 

Liknande provtagningsmetodik används i såväl undersökning av förore-
ningarna i områdens miljöeffekter och vid avfallsklassificering. Represen-
tativiten av resultat från stickprov i ett så pass heterogent område som 
Vinterviken kan ifrågasättas. En bättre metodik för provtagning av föro-
renade massor skulle behöva utredas ytterligare och skulle på så sätt 
kunna öka kunskapen vid beslutsfattandet kring förorenade massor och 
hanteringen av dem. 

 Jämförelse med Golders tidigare undersökningar av sedimenten  1.1.7.

Totalhalterna ligger i linje med tidigare undersökningar. De tidigare 
undersökningarna uppvisar stor variation bland värdena och resultaten 
ifrån denna undersökning ligger inom intervallet för tidigare uppmätta 
värden men inga värden är i närheten av maxvärden från tidigare under-
sökningar. Med tanke på områdets omfång skulle dessa världen bättre 
kunna spegla den egentliga föroreningshalten då avfallet kan komma att 
spädas med renare massor vid schaktning och muddring. 

Inga laktester är genomförda på tidigare sedimentprov men en övergri-
pande jämförelse kan göras med laktester genomförda på jordprov från 
strandremsan (tabell 7). Ur tabell 7 läses att halterna i lakvätskan är högre 
i aktuella sedimentprov än hos de äldre jordproverna, vilket är naturligt 
då föroreningar i jorden till viss del redan utlakats till följd av nederbörd 
som perkolerar i den omättade zonen.  
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1.2. Slutsatser 
Med de resultat som finns att tillgå kan en avfallsklass ansättas till ”icke 
farligt avfall”. Ingen Deponi är aktuell för avfallet då TOC-gränserna 
överskrids för placering på både deponi för farligt avfall och icke farligt 
avfall. Avfallet måste enligt dessa resultat förbehandlas innan depone-
ring, eller så måste dispens från gränsvärdena sökas. Enligt resultaten 
från analyserna av sedimentproven från Vinterviken har massorna en 
buffringsförmåga som är lägre än önskvärd vid placering på deponi för 
farligt avfall.  

Relevansen hos resultaten från laktesterna kan ifrågasättas då det är ett 
faktum att det ger en dålig och osäker bild av hur avfallet beter sig vid 
placering på deponi. Då metodvalet till stor del är upp till avfallsprodu-
centen kommer ekonomiska incitament finnas för att välja metoder som 
är minst resurskrävande, detta kan utgöra en risk om dessa metoder är 
undermåliga i förhållande till det avfall som skall undersökas. De regle-
rade metoder för undersökning av avfall är i detta aktuella fall kan anses 
undermåliga då oxidationsprocessen hos vattentäckta sediment innehål-
lande sulfider eller kisaska ej tas i beaktande. 

Provtagningen har skett med mycket få provpunkter och området är 
mycket heterogent. Därför kan inte resultaten antas representativa för 
den totala mängden förorenade massor. Det betyder att den avfallsklassi-
ficering som gjorts kan vara felaktig. Dock kan den föroreringshalt som 
påvisats i tidigare undersökningar vara överskattad och resultaten från 
denna studie borde troligtvis ses som mer representativt för området.  

Förbehandling innan deponering är mycket kostsamt. För att onödiga 
kostander av förbehandling av massorna inte ska uppstå måste TOC-
halten undersökas vidare. Om muddringsdjupet skall uppgå till 1 meter 
är det rimligt att anta att halten organsikt kol skulle vara lägre då TOC-
halten avtar med djupet. Det väcker den generella frågan om hur TOC 
utreds i normalfallet och om det möjligt att halten TOC generellt övers-
kattas i avfallsanalys av förorenade massor? Om svaret är ja på denna 
fråga så skulle en förändrad undersökningsmetodik för TOC kunna leda 
till stora resursbesparingar. 

Frågan om hur rejektvattnet från sedimenten skall hanteras vid sanering-
en kvarstår, resultaten ger en indikation på att någon form att åtgärd 
måste tas för att undvika vidare förorening av viken.  

Lyckad sanering och omhändertagandet av förorenade massor är viktiga 
samhällsfrågor för att och miljö- och avfallpolitiska mål skall uppfyllas. 
Därför är det viktigt att avfallsklassificeringen är tillförlitlig så att felaktig 
hantering av förorenade massor minimeras. I allmänhet är dock avfalls-
klassificering mycket komplex och det är svårt att med de reglerade klas-
sificeringsmetoderna få en fullgod bild av avfallets egenskaper.   
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2. BILAGA A  -OMVANDLING AV HALTER LAKADE ÄMNEN 

FRÅN MG/L TILL (MG/KG TS) 

Omvandling genom omvandlingskoefficient som utgår ifrån i metoderna 
angiven L/S kvot. 

Enhetsanalys ger  

  

 
  

  

 
  

   
 

 

 

Tabell 13 Data från ICP-OES analys, omvandlings koefficienter för att gå 
från mg/l till mg/kg torrsubstans 

mg/kg TS 

      

 
As1937 Cd2288 Cr2677 Cu3247 Pb2203 Zn2062 

LAK mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

P1 L/S 10 blöt 0,12 0,00 0,00 0,01 0,06 1,22 

P2 L/S 10 blöt 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,15 

P3 L/S 10 blöt 41,50 4,16 1,19 3,53 189,94 #VALUE! 

P4 L/S 10 blöt 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,43 

P1 L/S 2 0,14 0,00 0,00 0,08 0,03 0,23 

P2 L/S 2 0,04 0,00 0,00 0,07 0,01 0,07 

P3 L/S 2 0,17 0,01 0,00 0,21 0,05 4,20 

P4 L/S 2 0,01 0,00 0,00 0,05 0,01 0,31 

P1 L/S 8 torr 0,09 0,01 0,01 0,03 0,06 0,31 

P2 L/S 8 torr 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 

P3 L/S 8 torr 0,07 0,00 0,01 0,03 0,05 1,74 

P4 L/S 8 torr 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,21 

       P1 Tot me-halt 3,51 0,23 3,49 10,07 48,17 20,90 

P2 Tot Me-halt 2,63 0,06 2,36 4,67 12,63 12,15 

P3 tot Me-halt 1,43 0,84 11,22 39,85 24,34 61,69 

P4 Tot Me-halt 0,77 0,22 3,31 9,00 11,22 21,89 

P1 sed H2O 0,13 0,00 0,00 0,02 0,03 0,56 

P2 sed H2o 0,12 0,00 0,00 0,00 0,01 0,15 

P3 sed H2o 0,06 0,00 0,04 0,14 0,09 0,46 

P4 sed H2O 0,05 0,00 0,00 0,02 0,02 0,14 
 

omvandling från (mg/l) till (mg/kg TS) TS/Liter 

L/S 10  0,1 

L/S 2 0,5 

L/S 8 0,13 

TOT 0,08 

sed H2O 0,333333 
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Tabell 14 Data från ICP-OES analys omvandlat till enhet mg/kg torrsubstans 

As1937 Cd2288 Cr2677 Cu3247 Pb2203 Zn2062 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

1,21 0,02 0,00 0,09 0,61 12,22 

0,16 -0,04 -0,01 0,02 0,16 1,54 

414,99 41,64 11,93 35,26 1899,36 #VALUE! 

0,10 -0,04 0,01 0,14 0,25 4,33 

0,28 0,00 0,00 0,76 0,34 2,29 

0,07 -0,01 -0,02 0,69 0,10 0,66 

0,34 0,02 -0,01 2,09 0,45 41,96 

0,02 -0,01 0,01 0,47 0,12 3,11 

0,75 0,10 0,13 0,30 0,62 3,14 

0,21 -0,03 -0,02 0,10 0,06 0,32 

0,58 0,04 0,14 0,27 0,53 17,37 

0,04 -0,03 -0,01 -0,01 0,08 2,10 

      43,83 2,82 34,91 100,66 481,70 208,95 

32,88 0,74 23,57 46,68 126,33 121,47 

17,87 10,51 112,24 398,53 243,39 616,92 

9,65 2,72 33,15 90,00 112,23 218,85 

0,38 0,00 0,04 0,18 0,34 5,58 

0,36 0,00 -0,03 -0,02 0,10 1,46 

0,17 0,00 0,36 1,35 0,91 4,64 

0,14 -0,01 0,02 0,20 0,19 1,40 
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3. BILAGA B-  BERÄKNINGAR AV MEKV/L  

Beräkningar för att omvandla volym HCl till antal mol H+ utgår ifrån 
följande: 

                
           

              
  

Beräkningarna gör i två steg. Först beräknas antalet mol HCl som an-
vänts för titrering. Antalet mol HCl motsvarar antalet mol laddningar (e-) 
i lakvätskan kan beräknas genom: 
 

 
 

 

Tabell 15 beräkningar av ANC 

ANC L/S 8 Torr ml H2O 
pH 
innan 
titrering  

HCL 0,02 M (ml) mM laddning (e-) ANC 

P1 28.8 4.79 0.07 0.0014 0.048611 

P2 33.9 7.2 2.613 0.05226 1.541593 

P3 14.28 4.98 0.05 0.001 0.070028 

P4 39.6 5.02 0.106 0.00212 0.053535 

ANC L/S 10 Blöt 
 

  
  

ANC 

P1 blöt 40 4.35 - - - 

P2 blöt 40 7.55 6.47 0.1294 3.235 

P3 blöt 30 5.15 0.17 0.0034 0.113333 

P4 blöt 40 6.3 0.37 0.0074 0.185 
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4. BILAGA C-  BERÄKNINGAR AV UTBYTBYTBAR ACIDITET  

Beräkningar för att omvandla volym NaOH till antal mol H+, som lik-
ställs med den utbytbara aciditeten, utgår ifrån följande: 

                
           

              
  

Beräkningarna görs i två steg. Först beräknas antalet mol NaOH som 
använts för titrering. Antalet mol NaOH motsvarar antalet mol sura jo-
ner (+) och kan koncentrationen sura joner i lakvätskan beräknas genom: 

                

     
 

 

Tabell 16 utbytbar aciditet 

Utbytbar Aciditet 
0.01 M NaOH 
(ml) 

Antal Mol 
NaOH 

Utbytbar aciditet mM/l, 
extrakt 

provvolym 50ml       

P1 blöt 0,317 0,0000032 0,0634 

P2 blöt -     

P3 blöt 0,289 0,0000029 0,0578 

P4 blöt 0,264 0,0000026 0,0528 

P1 torr 0,39 0,0000039 0,078 

P2 torr -     

P3 torr 0,326 0,0000033 0,0652 

P4 torr 0,267 0,0000027 0,0534 
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5. BILAGA D-  BILDER FRÅN PROVTAGNING 

 
Figur 7 Förberedelse inför provtagning från båt med kajakprovtagare 

 
Figur 8 sedimentprov från provpunkt 4 


