
 

TRITA-LWR Degree Project 
ISSN 1651-064X 
LWR-EX-2015:17 

 TUNGMETALLER I BOLIDENS 
SPILLVATTENLEDNINGSNÄT 

IDENTIFIERING AV OMRÅDEN MED HÖGA 
METALLHALTER SAMT TÄNKBARA KÄLLOR 

Jessica Jansson 

Juni 2015 



Jessica Jansson  LWR-EX-2015:17 

 

 ii 

© Jessica Jansson 2015 
Examensarbete på masternivå inom miljöteknik och hållbar infrastruktur 
Institutionen för Mark- och vattenteknik 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
SE-100 44 STOCKHOLM, Sverige 
Referens ska skrivas enligt: Jansson, J. (2015) “Tungmetaller i Bolidens spillvattenledningsnät 
- Identifiering av områden med höga metallhalter samt tänkbara källor” TRITA-LWR 
Degree Project 2015:17, 39 sid.  



Tungmetaller i Bolidens spillvattenledningsnät
 

 iii 

SAMMANFATTNING 

Det har sedan länge varit känt att höga tungmetallhalter förekommer i spillvatten-
ledningsnätet anslutet till Bolidens avloppsreningsverk (ARV), vilket omfattar spill-
vatten från Boliden, Strömfors och Bjurliden. De höga metallhalterna i spillvattnet 
leder till att slammet från reningsverket får ett högt metallinnehåll. Till följd av detta 
måste slammet tas om hand lokalt, vilket kan bli både svårt och kostsamt i det långa 
loppet. Den största källan till problematiken tros vara gruvverksamheten som har 
pågått i Bolidenområdet sedan 1920-talet. 
För att komma till rätta med de höga metallhalterna i slammet från Bolidens ARV vill 
Skellefteå kommun minska metallhalterna i spillvattnet. Syftet med detta arbete är 
därför att identifiera om det finns några områden i spillvattennätet där metallhalterna 
överstiger Skellefteå kommuns framtagna varningsvärden för metallhalter i spillvatten 
från industrier. 13 stickprover har därför tagits på spillvattnet från 11 provpunkter vid 
två tillfällen. Det första provtagningstillfället ägde rum i mitten på mars då flödet in till 
reningsverket var som lägst, och det andra provtagningstillfället ägde rum i mitten på 
maj då flödet var som högst. Proverna skickades iväg på analys till ALcontrol 
Laboratories i Umeå där de analyserades för kadmium (Cd), krom (Cr), koppar (Cu), 
kvicksilver (Hg), nickel (Ni), bly (Pb) och zink (Zn). 
Provresultaten visar på höga halter av Cd, Cu och Zn i de norra delarna av Boliden 
samhälle. Cd- och Zn-halter som var upp till 14 gånger högre än kommunens 
varningsvärde uppmättes och Cu-halter som var upp till 5 gånger högre. De högsta 
halterna uppmättes i provpunkt 2, vilket ligger i anslutning till Boliden Minerals 
industriområde och i provpunkt 5, vilken ligger vid idrottsområdet Malmbacka. Det 
största massflödet av metaller skedde dock från område 4, vilket omfattar en stor del 
av bostadsbebyggelsen i den äldre norra delen av Boliden. Även om Cd-, Cu- och Zn-
halterna som uppmättes i provpunkt 2 i anslutning till Boliden Minerals industri-
område var flera gånger högre än kommunens varningsvärden, så överskred de aldrig 
de dispensvärden som kommunen fastställt för företaget och som gäller till  
2017-08-30. 
Flödet in till Bolidens ARV varierar stort under året. Detta tillsammans med de låga 
temperaturerna som uppmättes i spillvattnet tyder på att ett stort inläckage till led-
ningarna förekommer. Det är också känt att ledningarna i speciellt de norra delarna av 
samhället är gamla och av dålig kvalitet. Från lakförsök utförda av VBB 1984 är det 
känt att sulfidhaltigt material från gruvan har använts i ledningsgravar samt vid upp-
bygganden av vägar i de norra delarna av Boliden samhälle, där de höga metallhalterna 
har uppmätts. Lakförsöken visade att materialet lakade Cd, Cu och Zn, vilka är just de 
metaller som framförallt har uppmätts i höga halter. Det finns även andra äldre 
dokument som tyder på att gruvavfall bland annat har använts vid anläggningen av 
idrottsplatsen Malmbacka. 
För att problemets omfattning ska kunna identifieras krävs vidare undersökningar av 
spillvattenledningarna, spillvattnet samt materialet runt ledningarna i de norra delarna 
av spillvattennätet där höga metallhalter har uppmätts. Allt tyder på att gruv-
verksamheten samt marken i området är källan till problemet och för att komma till 
rätta med detta måste ledningsnätet ses över och bytas ut. Det är viktigt att 
kommunen i samarbete med Boliden Mineral fortsätter arbetet för att lösa problemet. 



Jessica Jansson  LWR-EX-2015:17 

 

 iv 



Tungmetaller i Bolidens spillvattenledningsnät
 

 v 

SUMMARY  

It has since long been known that the wastewater connected to Boliden's wastewater 
treatment plant (WWTP), which includes wastewater from Boliden, Strömfors and 
Bjurliden, contains high concentrations of heavy metals. As a result of this the sludge 
from Boliden WWTP also gets a high metal concentration. Because of that, the sludge 
has to be treated locally, which can be both difficult and costly in the long term. The 
biggest source for the problem is believed to be the mining activities that have taken 
place in the Boliden area since the 1920s. 
To reduce the metal concentration in the sludge from Boliden WWTP Skellefteå 
municipality wants to reduce the metal concentration in the wastewater. This work 
aims to identify areas in Boliden sewage network where the metal concentration in the 
wastewater exceeds Skellefteå municipality’s limit values for heavy metal concentration 
in industrial wastewater. 13 wastewater samples have therefore been taken from 11 
different sampling points at two different occasions. The first sampling occasion took 
place in the middle of March when the flow to the treatment plant was low, and the 
second sampling occasion took place in the middle of May when the flow was high. 
The samples were sent for analysis to ALcontrol Laboratories in Umeå where they 
were analysed for cadmium (Cd), chromium (Cr), copper (Cu), mercury (Hg), nickel 
(Ni), lead (Pb) and zinc (Zn). 
The results form the analysis showed that the wastewater from the northern part of 
Boliden contained high concentrations of Cd, Cu and Zn. Cd- and Zn-concentrations 
that were up to 14 times higher than the municipal limit value was identified, as well as 
Cu-concentrations that were up to 5 times higher than the limit value. The highest 
concentrations were discovered in samples from sample point 2, which is located 
close to Boliden Mineral's industrial area and from sample point 5, which is located at 
the sports area Malmbacka. The largest mass flow of metals did however occur from 
area 4, which covers a large part of the residential area in the older northern part of 
Boliden. Even if the concentration of Cd, Cu and Zn that were discovered in samples 
from sample point 2, close to Boliden Mineral's industrial area, are several times 
higher than the municipality's limit values, they never exceeds the dispensing values 
which the municipality have established for the company and which allows them to 
discharge wastewater with a high metal concentration until 2017-08-30. 
The water flow into Boliden WWTP varies greatly during the year. This, together with 
the low temperatures that was measured in the wastewater, indicates that a large 
inleakage occurs into the pipes. It is also known that the pipes in especially the 
northern parts of the village are old and of poor quality. From leaching tests 
conducted by VBB in 1984 it is known that sulphide-rich material from the mine has 
been used in pipe trenches and in the construction of roads in the northern part of 
Boliden. It is also in this area that high concentrations of heavy metals have been 
discovered. The leaching tests showed that the material leached Cd, Cu and Zn, which 
are the metals that mainly have been discovered in high concentrations. Other old 
documents do also claim that mining waste has been used in the construction of for 
example the sports area Malmbacka. 
Further investigation of the sewage network, the wastewater and the material used in 
the pipe trenches in the northern parts of the sewage network, where high concen-
trations of heavy metals have been discovered, is required to identify the total extent 
of the problem. Everything indicates that the mining activities in the area are the main 
source to the problem. To reduce the metal concentration in the wastewater the 
quality of the pipes in the northern part of Boliden have to be investigated and big 
parts of the sewage network do probably need to be replaced. It is important that the 
municipality continues to work together with Boliden Mineral to find a solution to the 
problem. 
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ABSTRAKT 

Åtminstone sedan början av 1980-talet har det varit känt att höga metallhalter före-
kommer i spillvattnet i gruvorten Boliden. Skellefteå kommun som ansvarar för 
driften av Bolidens avloppsreningsverk (ARV) vill försöka minska metallhalterna i 
vattnet eftersom slammet från reningsverket innehåller så höga tungmetallhalter att 
det måste tas om hand lokalt. Detta examensarbete syftar därför till att identifiera i 
vilka områden i spillvattennätet det förekommer höga metallhalter och vad orsaken till 
detta är.  
Resultaten från stickprover tagna i spillvattennätet visar att kadmium (Cd) och zink 
(Zn) förekommer i halter som är 14 gånger högre än kommunens tillåtna varnings-
värden samt att koppar (Cu) förekommer i halter som är 5 gånger högre än det tillåtna 
varningsvärdet i den norra äldsta delen av Boliden.   
Gruvverksamheten som har ägt rum i området sedan 1920-talet identifieras som den 
största föroreningskällan. Sulfidhaltigt gruvavfall som lakar Cd, Cu och Zn har 
använts vid uppbyggnaden av de äldsta norra delarna av Boliden. På grund av att spill-
vattenledningsnätet idag är gammalt och av dålig kvalitet förekommer därför ett stort 
inläckage av vatten med höga halter av dessa metaller i de norra delarna av samhället, 
vilket leder till att slammet från Bolidens ARV får ett högt innehåll av framförallt Cd 
och Zn. 

Nyckelord: Avloppssystem; Sulfidmalm; Gruvavfall; Förorening; Avloppsslam; 
Skellefteå kommun 

1. INLEDNING 

Det har sedan länge varit känt att höga metallhalter förkommer i dag- 
och spillvattnet i gruvsamhället Boliden, beläget ca 30 km nordväst om 
Skellefteå (Fig. 1). Gruvverksamheten i området härstammar från mitten 
av 1920-talet och antas vara den största orsaken till problematiken. Även 
om Bolidengruvan lades ned 1967 så finns många spår av verksamheten 
kvar än idag i form av bland annat dagbrott och sandmagasin. Dessutom 
finns ett anrikningsverk i Boliden som är i drift än idag. Det är känt från 

N	   N	  

Figur  1 .  Samhäl l ena Bol iden ,  B jur l iden  o ch  Strömfors  är  loka -
l i s e rade  ca  30 km nordväs t  om Skel l e f t eå .  Den högra  b i lden är  en  
fö r s tor ing  av  område t  inom den svar ta  fy rkanten  i  den  väns tra  
b i lden .  Den röda c i rke ln  i  den högra  b i lden v i sar  var t  Bo l idens  
ARV är lokal i s e ra t .  (h i t ta . s e ,  2015)  
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tidigare provtagningar att spillvattnet från Boliden Minerals industri-
område, där anrikningsverket ligger, innehåller höga halter bly, kadmium, 
koppar och zink. Fram till september 2017 har företaget dispens för ut-
släpp av spillvatten med högt metallinnehåll (Tekniska nämnden, 2014). 
Både företaget och kommunen är dock angelägna om att minska ut-
släppen och en dialog förs mellan parterna för att komma till rätta med 
problemet. 
Material från gruvan har använts vid uppbyggandet av Boliden samhälle, 
vilket har växt fram i takt med gruvans utveckling. Majoriteten av spill-
vattenledningarna är gamla betongledningar som idag är av dålig kvalitet 
och det är känt att inläckage förekommer. På 1980-talet, när dagvatten-
ledningssystemet skulle renoveras, gjordes en utredning för att identifiera 
orsaken till de höga metallhalterna i dag- och spillvattnet. I utredningen 
konstaterades att en orsak kan vara att sulfidhaltigt material från 
anrikningsverket sannolikt använts i ledningsgravarna samt vid bygg-
andet av en del gator (Vestermark och Persson, 2007). 
Spillvattnet från Bolidens samhälle leds till Bolidens avloppsreningsverk 
(ARV) tillsammans med spillvattnet från byarna Bjurliden och Strömfors. 
Eftersom metaller ackumuleras i avloppsslam resulterar de höga metall-
halterna i spillvattnet i att slammet från Bolidens ARV får ett högt 
metallinnehåll. Slammet överskrider kommunens gränsvärden för bly, 
kadmium, koppar och zink. Konsekvensen av detta är att slammet från 
Bolidens ARV är det enda slammet inom Skellefteå kommun som inte 
får transporteras till Tuvans reningsverk för rötning och vidare behand-
ling. Istället används slammet som marktäckningsmaterial vid slut-
täckningen av Gillervattnet, ett numera nedlagt sandmagasin där sand 
från anrikningsverket i Boliden deponerades från 1958 (Miljönämnden, 
2010) och fram till och med 2011 (Nilsson, 2015). 
Möjligheten att använda det metallrika slammet som marktäckare vid 
Gillervattnet är dock begränsad. Sluttäckningen av det gamla sand-
magasinet kommer inom några år bli färdig och en annan lösning eller 
användningsområde måste då hittas för slammet. Något som kan bli 
både svårt och kostsamt. För att undvika denna problematik har 
Skellefteå kommun bestämt sig för att försöka minska de höga metall-
halterna i spillvattnet och därigenom också i avloppsslammet från 
Bolidens ARV. Förhoppningsvis kommer slammet därmed i framtiden 
kunna skickas till Tuvans reningsverk för rötning och vidarebehandling, 
liksom slammet från övriga reningsverk i kommunen. 

1.1. Syfte och mål 
Detta examensarbete ämnar identifiera områden i spillvattennätet 
anslutet till Bolidens ARV där spillvattnets metallinnehåll överskrider 
kommunens riktvärden för tungmetaller i spillvatten. Genom att identi-
fiera uppströms liggande föroreningskällor ska orsaken till de höga 
metallhalterna utredas och åtgärder som kan genomföras för att minska 
metallhalterna i spillvattennätet presenteras. 
Målet är att lägga upp ett systematiskt provtagningsprogram, genomföra 
provtagning av spillvattnet i viktiga knutpunkter i spillvattennätet och 
analysera resultaten från provtagningen för att identifiera områden där 
metallhalterna i spillvattnet överskrider kommunens riktvärden. Utifrån 
analysresultaten är målet sedan att hitta tänkbara orsaker till de höga 
metallhalterna och ge förslag till det fortsatta arbetet med problemet. 

1.2. Avgränsningar  
Denna studie omfattar endast de spillvattenledningar som är anslutna till 
Bolidens avloppsreningsverk, vilket inkluderar orterna Boliden, Bjurliden 
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och Strömfors i Skellefteå kommun. Undersökningarna av spillvattnets 
metallinnehåll begränsas till analyser av spillvattnets innehåll av de sju 
tungmetallerna bly (Pb), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), 
kvicksilver (Hg), nickel (Ni) och zink (Zn). 
Studien begränsas av examensarbetets tidsram, vilken omfattar 
20 veckors heltidsstudier. Det kommer därför ej finnas utrymme att 
undersöka hela spillvattenledningsnätet i detalj, istället är studiens mål att 
ge en översiktlig bild av metallkoncentrationen i spillvattenledningsnätet. 
Detta innebär att provtagning av spillvattnet kommer begränsas till 
stickprover i ett antal viktiga knutpunkter i ledningsnätet. Fördjupade 
undersökningar och ytterligare provtagningar kan sedan komma att 
krävas efter examensarbetets slut, om så anses nödvändigt med hänsyn 
till resultaten från denna förstudie. 

2. MATERIAL OCH METODIK 

Arbetet bygger på både teoretiska analyser, i form av litteraturstudier, 
samt på praktiska fältundersökningar, i form av provtagningar och 
analyser av spillvatten från strategiska punkter i Bolidens ARVs spill-
vattenledningsnät. 
Initialt genomfördes en litteraturstudie för att identifiera den vetenskap-
liga grunden till problematiken med höga metallhalter i spillvatten, samt 
för att kartlägga situationen i Bolidenområdet. Kartor och material från 
de aktuella områdena samlades in och granskades för att identifiera 
tänkbara orsaker till de höga metallhalterna i spillvattnet. Spillvatten-
ledningsnätet och markförhållandena i området analyserades, och gamla 
samt pågående verksamheter som kan påverka metallhalten i spillvattnet 
identifierades. Detta arbete inkluderade förutom litteraturstudien även 
studiebesök vid Bolidens ARV samt intervjuer med miljöinspektörer och 
anställda vid Skellefteå kommun med kunskap om situationen i Boliden. 
Resultat från tidigare provtagningar i Bolidens ARVs spillvattennät 
analyserades tillsammans med kartor över spillvattenledningsnätet, topo-
grafin och markanvändning i området för att identifiera intressanta prov-
tagningsplatser samt tänkbara föroreningskällor. Dessutom samlades 
data från Bolidens ARV in och analyserades för att identifiera lämpliga 
provtagningstillfällen. Dessa data inkluderade uppgifter om det genom-
snittliga flödet in till reningsverket per månad från 2003 till och med 
2014, samt resultat från analyser av metallinnehållet i slammet från 
reningsverket från 2006 till och med 2014. 
Utifrån litteraturstudien lades ett systematiskt provtagningsprogram upp 
för provtagningen av spillvattnet anslutet till Bolidens ARV. Valet av 
provtagningspunkterna grundades på områdesstudier samt studier av 
ledningsnätet. Målet var att provtagningspunkterna skulle ge en över-
gripande bild över metallhalterna i spillvattnet i hela ledningsnätet. Prov-
tagningen utfördes i samarbete med utbildad personal från Skellefteå 
kommun vid två tillfällen, en gång vid lågt flöde och en gång vid högt 
flöde. Proverna skickades sedan iväg på analys till ALcontrol 
Laboratories i Umeå. 
Analysresultaten från spillvattenproverna analyserades och jämfördes för 
att avgöra om det fanns några områden i spillvattennätet där metallhalten 
i spillvattnet överskred kommunens gränsvärden för tungmetaller i spill-
vatten från industri. Med hjälp av analysresultaten av spillvattenproverna 
samt litteraturstudien utreddes orsakerna till de höga metallhalterna i 
spillvattnet. Slutligen utformades förslag till det fortsatta arbetet i form 
av eventuella åtgärder som kan vidtas för att minska metallhalterna i 
spillvattnet. Fler prover kommer eventuellt behöva tas i kritiska områden 
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vid senare tillfällen om det anses nödvändigt för att ytterligare begränsa 
vilka områden som bidrar mest till de höga metallhalterna i spillvattnet. 

2.1. Fältundersökning 
Fältundersökningen bestod av provtagningar av spillvattnet från ett antal 
strategiska punkter i Bolidens ARVs spillvattenledningsnät. Utifrån 
ledningsnätets dragning delades spillvattenledningarna i orterna Boliden, 
Bjurliden och Strömfors in i 10 områden (Fig. 2, Tabell 1). Indelningen 
gjordes på ett sådant sätt att spillvattennätet i varje område separerades 
från varandra. På så sätt kunde prover tas i varje separat område och 
analyser kunde genomföras för att identifiera om metallhalterna i spill-
vattnet från ett visst område överskred kommunens gränsvärden. Upp-
samlingspunkten i varje område identifierades och valdes till provpunkt. 

Figur  2 .  De 10 områdena som sp i l l va t t ensys t emet  t i l lhörande 
Bo l idens  ARV de lades  in  i .  De röda punkterna symbol i s e rar  
provpunkterna för  var j e  område  (P1-P10) .  Det  f inns  en  provpunkt 
mer  än anta l e t  områden ,  provpunkt 11 (P11) ,  v i lken symbol i s e rar  
a t t  prover  även togs  på de t  inkommande va t tne t  t i l l  Bo l idens  
ARV. (Goog l e  maps ,  2015)  
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2.1.1. Provtagning 
Med tanke på studiens omfattning och tidsram tillämpades momentan 
provtagning för att ge en översiktlig bild av metallhalterna i de olika 
delarna av spillvattenledningsnätet anslutet till Bolidens ARV. Momentan 
provtagning i form av stickprover möjliggör provtagning av en stor del 
av spillvattennätet under en kort tidsperiod. Då Skellefteå kommun 
saknade utrustning för att mäta vattenflödet i samband med provtagning-
arna var det önskvärt att hela området kunde provtas under en kort  
tidsperiod. Proverna från olika områden kunde då enklare jämföras med 
varandra eftersom de yttre omständigheterna runt provtagningen då 
varierade mycket lite. Nackdelen med momentan provtagning är dock att 
denna metod endast ger en ögonblicksbild av situationen på prov-
tagningsplatsen. Detta innebär att högre eller lägre metallhalter än 
genomsnittet kan uppmätas om metallhalten i spillvattnet varierar under 
dygnet eller om höga metallhalter till exempelvis kommer stötvis. 
Första provtagningstillfället skedde 2015-03-17 då flödet in till Bolidens 
ARV var bland de lägsta under hela året (Fig. 3). Det låga flödet antas 
vara en indikation på att inläckaget till spillvattenledningsnätet under 
denna tidsperiod var mycket lågt. Vid detta provtagningstillfälle togs ett 
prov från varje provtagningspunkt (Fig. 2). Proverna togs under dagtid 
då flödet från hushållen antogs vara lågt samtidigt som flödet från 
industrier och andra verksamheter antogs vara högt. Dessutom togs två 
kompletterande prover för att se hur metallhalterna varierar under 
dygnet från ett område som domineras av industrier (område 2) 
respektive hushåll (område 10). Dessa prover togs på kvällstid då flödet 
från hushållen antogs vara högre samtidigt som flödet från industrier och 
övrig verksamhet antogs vara lägre (förutsatt att verksamheterna ej pågår 
kvällstid). 
Det andra provtagningstillfället genomfördes 2015-05-12, då flödet in till 
Bolidens ARV var bland det högsta under året (Fig. 3). Det höga flödet 
antas bero på ett stort inläckage av smältvatten till spillvattenlednings-

Tabe l l  1 .  Beskr ivn ing  av  sp i l l va t t ennäte t s  10 o l ika områden 
samt de  t i l lhörande  prov tagn ingspunkterna .  
Område  Provpunkt Personer Industrier och övrig verksamhet 

1  P1 150  

2 P2  0 Boliden Minerals industriområde 

3 P3  191 EFS lokal, Frälsningsarmén, 
Boliden herrgård, brukshotell 

4 P4  396 Bensinstation, traktorgarage, 
butikslokaler, kyrka, skola 

5 P5  6 Idrottshall, idrottsplats, folkets hus, 
bibliotek 

6 P6  76 Butikslokaler, PRO-lokal, skola, 
dagis, vänthall 

7 P7  185 Butikslokaler, kyrka, 
församlingslokal 

8 P8  104 Stort industriområde med 
bilmekaniker, åkeri, 
återvinningscentral m.m. 

9 P9  341 Vårdcentral, tandvård samt flera 
industriområden med motorgård, 
panncentral m.m.   

10 P10  432  

Bolidens 
ARV 

P11 – inkommande 
vatten ARV 
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nätet under denna tidsperiod. Proverna togs på samma sätt som vid det 
första provtagningstillfället. Proverna försökte även tas vid samma tid på 
dygnet som vid första provtagningstillfället för att resultaten lätt skulle 
kunna jämföras från de olika provtagningstillfällena. 
Vid varje provtagningstillfälle togs totalt 13 prover från 11 provtagnings-
platser. Provtagningsplatserna lokaliserades med hjälp av en karta över 
spillvattenledningsnätet. Vid första provtagningstillfället användes även 
en metalldetektor eftersom många brunnar var täckta av snö och is. När 
brunnarna lokaliserats samt grävts/hackats fram, öppnades de och 
vattenprover togs med hjälp av en avklippt petflaska som knutits fast i 
ett snöre. Två provflaskor, en 50 ml glasflaska för analys av kvicksilver-
innehåll samt en 150 ml plastflaska för resterande analyser, fylldes med 
spillvatten från varje provtagningsplats med hjälp av en tratt. Varje 
provflaska märktes med provtagningsplats, tidpunkt samt datum. Vid 
varje provtagningsplats antecknades även provtagningstidpunkt, iakttag-
elser av flödet, lufttemperatur samt eventuella anmärkningar. Dessutom 
samlades temperatur- och nederbördsdata från området in från de 
14 närmaste dagarna innan provtagningen, tillsammans med uppgifter 
om det inkommande spillvattenflödet till Bolidens ARV vid prov-
tagningstillfällena. 
Vid första provtagningstillfället planerades vattenflödet i de olika prov-
tagningspunkterna kunna uppskattas tack vare att rördimensionerna i 
hela ledningsnätet är kända, att vattendjupet i provtagningspunkterna 
kunde mätas samt att vattenhastigheten kunde uppskattas med hjälp av 
en pingisboll. Pingisbollen skulle släppas ner i en brunn och fångas upp i 
nästa. Med hjälp av avståndet mellan nedsläppsplatsen och upptagnings-
platsen samt tiden det tog för bollen att färdas den sträckan, planerades 
vattenhastigheten kunna uppskattas. Detta skulle i slutändan ge en grov 
uppskattning av flödet. På grund av all snö och is vid första prov-
tagningstillfället kunde dock vattenhastigheten, och därmed även vatten-
flödet, ej uppskattas. 
För att säkerställa att vattenflödet i de olika provpunkterna skulle kunna 
uppskattas vid det andra provtagningstillfället användes en flödesmätare 

Figur  3 .  Mede l f löde t  samt min imum och maximum f löde t  in  t i l l  
Bo l idens  ARV per  dygn beräknat  fö r  var j e  månad ut i f rån 
uppmätta  värden under  per ioden januar i  2003 t i l l  d e c ember  2014.  
(I smai l ,  2015) 
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av typen flygelmätare för att mäta vattenhastigheten i rören. Tack vare de 
uppskattade spillvattenflödena från de olika områdena samt de uppmätta 
metallkoncentrationerna i de olika provtagningspunkterna kunde sedan 
den totala masstransporten av metaller från respektive område beräknas. 
Det bör observeras att provtagningsutrustningen, det vill säga petflaskan 
samt tratten som användes för att ta upp vattenproverna samt hälla över 
dem i provflaskorna, ej rengjordes mellan de olika provtagningsplatserna 
vid första provtagningstillfället. Vattentemperaturen uppmättes ej heller 
vid det första provtagningstillfället. Detta åtgärdades och genomfördes 
vid det andra provtagningstillfället. 

2.1.2. Analys 
Efter varje provtagningstillfälle skickades spillvattenproverna iväg på 
analys till ALcontrol Laboratories ackrediterade laboratorium i Umeå där 
en tungmetallanalys utförs på proverna. I tungmetallsanalysen analysera-
des provernas innehåll av de sju tungmetallerna bly (Pb), kadmium (Cd), 
koppar (Cu), krom (Cr), kvicksilver (Hg), nickel (Ni) samt zink (Zn). 
Analyserna genomförs i enlighet med svensk- och internationell standard 
(Tabell 2) (ALcontrol Laboratories, n.d.). 

2.1.3. Antaganden 
Antal personer i hushållen anslutna till spillvattennätet i varje provtag-
ningsområde uppskattades tillsammans med antalet industrier, andra 
verksamheter samt potentiella föroreningskällor (Tabell 1). Med hjälp av 
fastighetskartor över området uppskattades antalet bostäder per område. 
Med hjälp av hitta.se:s kartverktyg som visar tomtgränser samt Google 
maps kartverktyg Street View uppskattades antalet olika fastighetstyper i 
varje provtagningsområde (hitta.se, 2015; Google maps, 2015). Dessa 
verktyg ligger tillsammans med informationen att Skebo äger 272 lägen-
heter i Boliden (Skebo, n.d.), till grund för uppskattningen att det totalt 
sett finns ca 276 lägenheter samt ca 417 villor och enfamiljshus i Boliden. 
Baserat på information från statistiska centralbyrån vilken gör gällande 
att det bodde 1 566 personer i Boliden år 2010 (SCB, 2010), samt antalet 
uppskattade bostäder i orten, uppskattades ett snitt över antalet personer 
som bor i lägenhet respektive villa i Boliden. Uppskattningen är att det 
bor 1,5 personer per lägenhet samt 2,8 personer per villa. Totalt sett blir 
den uppskattade folkmängden i Boliden baserat på dessa uppskattningar 
1 582 personer. I Bjurliden och Strömfors uppskattas det bo cirka 
150 personer per ort. 

3. SPILLVATTEN 

Spillvattnen, eller så kallat avloppsvatten, är vatten som på olika sätt har 
blivit förorenat och behöver renas. Hit hör bland annat spillvatten från 

Tabe l l  2 .  En sammanfat tn ing  av  de  sv enska-  o ch  in t e rnat ione l la  
s tandarder  som tungmeta l lana ly s erna av  sp i l l va t tne t s  meta l l -
innehå l l  g enomförs  i  en l i ghe t  med ,  samt rappor tgränserna för  
r e spekt iv e  meta l lha l t .  
Analys Analysmetod Rapportgräns 

Bly, Pb ISO 17294, syrauppslutet 0.2 µg/l 

Kadmium, Cd ISO 17294, syrauppslutet 0.02 µg/l 

Koppar, Cu ISO 17294, syrauppslutet 0.5 µg/l 

Krom, Cr ISO 17294, syrauppslutet 0.5 µg/l 

Kvicksilver, Hg SS-EN 1483,syrauppslutet 0.1 µg/l 

Nickel, Ni ISO 17294, syrauppslutet 0.5 µg/l 

Zink, Zn ISO 17294, syrauppslutet 3 µg/l 



Jessica Jansson              LWR-EX-2015:17 

 

 8 

kök, badrum, toaletter, tvättstugor, omklädningsrum och vissa industri-
processer (Sundberg, 1995). I denna rapport behandlas endast spillvatten 
som är anslutet till det kommunala spillvattenledningsnätet och som 
renas vid Bolidens ARV. 

3.1. Utformning av spillvattenledningsnät 
Spillvattenledningsnät kan vara utformade på två olika sätt, antingen som 
ett duplikat eller som ett kombinerat system. I ett kombinerat system 
blandas spillvattnet från hushåll och eventuellt industrier med så kallat 
dagvatten, vilket består av bland annat regn- och smältvatten. I ett 
duplikat system finns det däremot separata ledningar för dagvattnet och 
spillvattnet. (Lantto Forsgren, 1994) 
Förutom dagvatten och spillvatten så finns det även dräneringsvatten, 
vilket är vatten som avleds från husen med hjälp av nedgrävda 
dräneringsledningar. Om det är möjligt kopplas dessa ledningar till dag-
vattenledningarna. Ofta ligger dock dagvattenledningarna för grunt och 
dräneringsvattnet måste istället kopplas på spillvattenledningarna. 
(Lantto Forsgren, 1994) 

3.2. Spillvattnets temperatur 
Spillvatten från hushåll håller i genomsnitt en relativt hög temperatur. 
Det är vanligt att vattnet håller en temperatur på 20°C när det lämnar ett 
flerbostadshus (Nykvist et al., 2013). Anledningen till den relativt höga 
genomsnittstemperaturen är att spillvatten från hushåll bland annat inne-
fattar varmvatten som släpps ut i samband med att människor duschar, 
diskar och tvättar. Även spillvatten från toaletter är ofta relativt varmt då 
vattnet i klosetten ofta hinner värmas upp till rumstemperatur mellan 
gångerna som toaletten spolas. Spillvattnets temperatur sjunker sedan 
med tiden och avståndet från hushållen. Temperaturen kan även sjunka 
på grund av att det förekommer inläckage av markvatten med lägre 
temperatur. Ju närmare avloppsreningsverket spillvattnet kommer desto 
lägre temperatur brukar det ha. Vattentemperaturen brukar ligga på cirka 
8°C när spillvattnet når reningsverket (Nykvist et al., 2013). Det är viktigt 
att temperaturen inte är för låg då vattnet når reningsverket annars finns 
det risk för att resultatet från vissa reningsprocesser försämras. 

3.3. Metaller i spillvatten 
Metaller förekommer naturligt i naturen i både luft, jord och vatten 
(Appendix 1). Allt spillvatten innehåller därför metaller, även om 
halterna i hushållspillvatten generellt sett är låga (Sundberg, 1995). 
Metallhalterna varierar periodiskt under dygnet och under veckorna. 
Högst halter återfinns generellt sett under dagen på vardagarna medan 
lägst halter återfinns under helgnätter. En stor del av metallerna i spill-
vattnet förekommer bundna till suspenderat material. Detta leder till att 
metallhalten till stor del kan reduceras genom filtrering. Resultatet blir ett 
slam med högt metallinnehåll. Ett av ämnena som anrikas väldigt 
effektivt i slammet är bly. Nickel å andra sidan förekommer främst i löst 
form och är därför svårt att avskilja genom filtrering. Till följd av detta 
återfinns nickel inte i särskilt höga halter i slammet. (Berg, 1986) 
Höga metallhalter kan leda till flera olika typer av problem. Metallerna 
kan till exempel störa och försämra olika biologiska reningsprocesser i 
reningsverken. Om höga metallhalter läcker ut till reningsverkens recipi-
enter kan det leda till negativa ekologiska effekter samt begränsningar av 
recipientens användningsområden. Dessutom begränsas användnings-
områdena för slammet från reningsverken vid högt metallinnehåll. Det är 
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till exempel inte tillåtet att sprida slam med högt metallinnehåll som en 
jordförbättrare på åkrar. (Berg, 1986; Lantto Forsgren, 1994) 
Metaller i spillvatten kan härröra från utsläpp från hushåll eller industrier 
(Appendix 1), inblandning av dag- eller dräneringsvatten, inläckage av 
markvatten alternativt korrosion i rör (Fig. 4). Det är dock fler faktorer 
än metallhalten i vattnet som släpps ut i spillvattenledningarna som kan 
påverkar vilken metallhalt spillvattnet har när det når reningsverket. 
Ledningsnätets ålder och utformning spelar till exempel en stor roll. I 
gamla spillvattenledningar är risken mycket större att det kan förekomma 
korrosion samt inläckage av markvatten på grund av till exempel otäta 
skarvar. Om inläckage förekommer spelar omgivningens geologi samt 
ledningsgravarnas utformning en stor roll. (Berg, 1986; Lantto Forsgren, 
1994) 
När det kommer till ledningsnätets utformning så spelar det till exempel 
roll vilket typ av system som används och vilket material ledningarna är 
gjorda av. I kombinerade system där dag- och spillvatten blandas kan till 
exempel stora nederbördsmängder leda till att avsättningar som bildats i 
rören spolas bort, vilket kan leda till förhöjda Cr- och Ni-halter. Liknan-
de problem kan uppstå om kraftig pumpning förekommer i lednings-
systemet. Ledningsnätet längd har också en viss inverkan på metallhalten. 
Långa transportsträckor kan leda till att reducerade förhållanden uppstår, 
vilket i sin tur kan leda till sulfidbildning och korrosionsproblem. 
Ledningsnätets volym kan i viss utsträckning genom utspädning verka 
koncentrationsutjämnande, vilket kan minska metallkoncentrationen i 
vattnet som når reningsverket. (Berg, 1986; Lantto Forsgren, 1994) 
Metallhalterna i hushållens spillvatten härstammar från olika hushålls-
aktiviteter, utlakning samt från människorna själva. Människor får i första  
hand i sig metaller via mat och dryck, men även via till exempel tobak 
och amalgamfyllningar i tänder (Appendix 1). Vi kan dock inte tillgodose 
oss alla de metaller som vi får i oss via födan. De metaller som vi inte 
kan tillgodose oss lämnar kroppen via urinen och fekalierna. För vuxna 
motsvarar mängden metaller som lämnar kroppen i princip samma 
mängd som vi får i oss via födan. Metallutsläpp sker även via hushållens 

Figur  4 .  Tänkbara käl lor  t i l l  meta l lu t s läpp t i l l  d e t  kommunala 
sp i l l va t t ennäte t  (Berg ,  1986) .  
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bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten). Storleken på utsläppen beror 
bland annat av dricksvattenkvalitén, vilken typ av ledningar som används 
samt hur stor urlakning som förekommer från kranar, maskiner, 
ledningar och metallföremål som till exempel knappar och bestick. 
(Sundberg, 1995) 
 Ett flertal undersökningar har genomförts där metallhalternas storlek 
och ursprung i kommunalt spillvatten har identifierats. Amerikanska 
naturvårdsverket (Environmental Protection Agency, EPA) genomförde 
till exempel en undersökning år 1979 där de identifierade vilka metaller i 
ett kommunalt reningsverk som kan härledas till källor i bostadsområden 
respektive industriområden. Studien visade att bland annat Cd, Cr, Hg, 
Ni, Pb och Zn till stor del härstammar från industriutsläpp, medan bland 

Tabe l l  3 .  Resu l ta t en  f rån två  undersökningar  som har  genom-
för t s  fö r  a t t  bes tämma meta l lha l t en  i  kommunal t  sp i l l va t t en .   
 Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Genomsnitt-
lig halt i 
obehandlat 
spillvatten1) 
[µg/l] 

0,46 8,5 60 0,1-0,9 8,8 4,5 170 

Genomsnitt-
lig metall-
halt i av-
vattnat 
slam1) 
[mg/kg TS] 

4,1 120 400 3,5-5,8 97 120 1 200 

Genom-
snittlig 
metall-
belastning 
under var-
dagar* 1) 
[mg/pd] 

0,2 3-5 30 - 3-5 3-5 90 

Schablon-
värde för 
total metall-
halt i hus-
hållens spill-
vatten2) 
[mg/pd]  

<0,6 <5 <7,2 <0,07 <3,1 <3 <61 

Schablon-
värde för 
metaller i 
hushållens 
BDT-
vatten** 2) 
[mg/pd] 

<0,6 <5 <6 <0,06 <3 <3 <50 

Schablon-
värde för 
metaller i 
hushållens 
urin2) 
[mg/pd] 

<0,001 0,01 0,1 0,003*** 0,007 <0,002 0,045 

Schablon-
värde för 
metaller i 
hushållens 
fekalier2) 
[mg/pd] 

0,01**** 0,02 1,1 0,063*** 0,074 <0,02 10,8 

1) Källa: Berg, 1986, 2) Källa: Sundberg, 1995, *Inklusive viss industribelastning vilken 
uppskattas stå för ett metallpåslag på mellan 40-80 %, **Exklusive metallhalten i 
dricksvatten, ***Avser personer med amalgamlagningar i tänderna, ****Avser icke 
rökare. Halten för rökare och snusare kan vara högre 
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annat Cu till stor del härstammar från hushållens spillvatten. Cu, Hg, Pb 
och Zn konstaterades dock i stor utsträckning kunna härstamma från 
både industri- och bostadsområden. (Berg, 1986) 
Mellan 1981-1984 genomförde Christer Berg (1986) en studie där han 
undersökte metaller i kommunalt spillvatten i Sverige. Genom att studera 
metallhalten i inkommande spillvatten till sju reningsverk med varierande 
storlek och industribelastning kunde Berg identifiera den genomsnittliga 
metallbelastningen i obehandlat kommunalt spillvatten (Tabell 3). Han 
undersökte även den genomsnittliga metallbelastningen på ett renings-
verk under vardagar samt den genomsnittliga metallhalten i avvattnat 
slam från reningsverket. (Berg, 1986) 
Även Kajsa Sundberg genomförde 1995 en studie där hon bland annat 
tog fram schablonhalter för det genomsnittliga metallinnehållet i BDT-
vatten, urin samt fekalier från hushåll (Tabell 3). Studien baserades på de 
svenska förhållanden som rådde i början av 1990-talet. Även om hon 
konstaterade att halterna kunde variera stort från fall till fall ger studien 
en uppfattning om vilka metallmängder som tillförs spillvattnet från 
hushållen. (Sundberg, 1995) 

4. BOLIDEN, BJURLIDEN OCH STRÖMFORS 

Spillvattenledningsnätet i orterna Boliden, Bjurliden samt Strömfors är 
anslutet till Bolidens avloppsreningsverk (ARV). 

4.1. Områdesbeskrivning 
Strömfors och Bjurliden är två gamla jordbruksbyar med anor från slutet 
av 1700-talet och början av 1800-talet. Boliden är däremot ett yngre 
gruvsamhälle som grundades i början av 1900-talet. Den dominerande 
jordarten i området är morän (Fig. 5) och orterna är omgivna av ett 
relativt kuperat skogslandskap som mestadels består av lavrika tallskogar 
med vissa inslag av gran och björk. Skogslandskapet bryts då och då upp 
av lägre liggande myrmarker samt sjöar och vattendrag, som exempelvis 
Klintforsån och Brubäcken. (Hedman et al., 2006) 
De tre orterna är belägna i det så kallade Skelleftefältet, vilket inrymmer 
ett flertal sulfidmalmsgruvor. Berggrunden i området består främst av 

Kartan visar en generaliserad bild av jordarternas utbredning i eller nära jordytan. Lager med en  

genomsnittlig tjocklek på mindre än en halv till en meter visas vanligtvis inte men kan ibland vara 

markerade med en överbeteckning. Ett urval av ytformer visas också.

 Kartläggningen bygger huvudsakligen på flygbildstolkning. Därför förekommer en viss osäkerhet 

i noggrannheten hos jordartsbestämningar och ytavgränsningar. Noggrannheten är som bäst i 

områden som är tätt genomskurna av vägar. 

Lägesnoggrannheten är i storleksordningen en till några hundra meter. För många tillämpningar, 

som exempelvis fysisk planering krävs mer detaljerad information. Ytterligare information, om till 

exempel jordarternas utbredning under ytan, finns lagrad i SGUs databas och kan, liksom bland 

annat kartbladsbeskrivningar, beställas från SGU.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:

Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se 

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
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0 1 2 3 4 5 km

Skala 1:100 000

Figur  5 .  Jordar t skarta  över  Bo l idenområdet  (SGU, 2015b) .  De 
l jusb lå  områdena domineras  av  morän.  
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metavulkaniska bergarter, men även urberg, graniter, kvartsiter och 
skiffer existerar (Fig. 6) (Lantto Forsgren, 1994). Den komplexa malmen 
som bröts i Bolidengruvan innehöll förutom guld även höga halter pyrit 
(Fe2S) samt bly, järn, kadmium, koppar och zink. (Naturvårdsverket, 
1998). Liksom i övriga gruvor i Skelleftefältet innehöll malmen även 
okända mängder kvicksilver och sällsynta metaller, samt höga halter 
arsenik. Väster om Boliden samhälle ligger gruvområdet som bland annat 
innefattar ett gammalt dagbrott, de två sandmagasinen Gillervattnet och 
Hötjärnsmagasinet samt ett aktivt anrikningsverk (Fig. 7) (Hedman et al., 
2006). 

4.2. Samhällsutveckling 
Strömfors och Bjurliden är två gamla jordbruksbyar lokaliserade ca 
30 km väster om Skellefteå i Skellefteå kommun. Byarna upptogs som 
nybyggen år 1778 respektive 1818 och fram till 1920-talet bestod de av 
ett fåtal gårdar som helt försörjde sig på jordbruk. Detta kom dock att 
förändras då man den 10 december 1924 hittade en guldförande malm-
åder mellan de två byarna. Borrprover från myren Fågelmyran visade på 
ett guldinnehåll på 18 g/ton. Platsen där det sensationella fyndet gjorts 
kom att få namnet Boliden. (Hedman et al., 2006) 
Året efter guldfyndet bildades gruvbolaget Skellefteå Gruv AB som 
under sina första år hade sitt fäste i Strömfors. Under 1925 köpte bolaget 
upp marken kring malmfyndigheten, de upprättade ett provisoriskt 
kontor i Strömfors och anlade en väg mellan Strömfors och malmfyndig-
heten i Boliden. I början av 1926 var förberedelserna klara och malm-
brytningen i Bolidengruvan kunde börja. Malmbrytningen kom att 
fortsatta ända fram till 1967 då verksamheten lades ner. Under de 41 år 
som gruvan var i drift bröts omkring 8,3 miljoner ton malm, ur vilken 
det bland annat utvanns cirka 125,2 ton guld. (Hedman et al., 2006) 
Svavelkismalmen från Bolidengruvan skickades ursprungligen iväg på 
export eftersom det i Sverige inte fanns något smältverk som kunde ta 
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Figur  6 .  Bergrundskarta  över  Bo l idenområdet  (SGU, 2015a) .  De 
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hand om den komplexa malmen. År 1953 byggdes dock ett anriknings-
verk i Boliden för att ta hand om malmen från gruvorna i Skelleftefältet. 
Detta anrikningsverk är i drift än idag och hit skickas malm som bryts i 
Kristineberg, Renström, Petiknäs och Maurliden. (Hedman et al., 2006) 
De första åren efter att malmfyndigheten i Boliden hade hittats inhystes 
gruvarbetarna i bostäder i Strömfors och byn växte mycket snabbt under 
några år. 1928 hade befolkningen i byn ökat från de 36 personer som 
bodde där innan 1925, till 443 personer. Nya hus uppfördes på relativt 
små villatomter både längs den ursprungliga landsvägen mot Jörn, samt 
längs den nya vägen mot Bolidengruvan. (Hedman et al., 2006) 
Snart insåg gruvbolaget att all verksamhet knuten till gruvan inte skulle 
rymmas i Strömfors. För att undvika kåkstadsbebyggelse, liknande den 
som växt fram kring gruvorna i malmberget, bestämde sig bolaget för att 
planera och ta ansvar för hur samhället skulle växa fram. I slutet av  
1920-talet började så samhället Boliden växa fram med gruvbolagets 
hjälp. Disponentbostaden placerades på en höjd i öster och nedanför 
bredde gruvsamhället ut sig som en solfjäder mot väst, med tydligt 
separerade bostadsområden för högre tjänstemän, lägre tjänstemän och 
arbetare. (Hedman et al., 2006) 
De höga tjänstemännens bostäder byggdes närmast disponentbostaden, 
på den östra sidan om genomfartsleden Finnforsvägen. På västra sidan 
om Finnforsvägen växte det under 1930-talet fram områden med så 
kallade egnahem. Majoriteten av dessa är hus byggda i 1 ½-plan. Husen 
som byggdes i Boliden hade hög standard med bland annat både kallt 
och varmt rinnande vatten. 1933 invigdes även idrottsplatsen Malmbacka 
i den nordvästra delen av samhället, en idrottsplats som till stor del är 
anlagd på restmaterial från gruvindustrin. (Hedman et al., 2006) 
I takt med att gruvverksamheten växte expanderade även samhället och 
på 1950-talet fick den ursprungliga stadsplanen kompletteras med nya 
bostadsområden i söder och väster. Kedjehus och hyreshus med 
bostadsrätter upprättades även inom den ursprungliga stadsplanen. På 

N	  

Figur  7 .  Sate l l i tb i ld  över  Bo l idenområdet  (Goog l e  maps ,  2015) .  
Gruvområdet  o ch  sandmagas inen norr  o ch  väs t e r  om Bol iden  syns  
tyd l i g t  på b i lden .  I  område t  inom den röda c i rke ln  l i gg er  s lam-
lagunerna d i t  sp i l l va t tne t  fö rdes  innan anr ikningsverket  byggdes .   
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1980-talet expanderade samhället ytterligare då två nya villaområden 
uppfördes i utkanten av samhället. (Hedman et al., 2006) 
Boliden är ett genuint gruvsamhälle som fram till den 1 januari 1965 i 
princip helt styrdes av Bolidens Gruv AB. Gruvbolaget ansvarade för 
skötsel och underhåll av samhället och de bidrog bland annat till att det 
redan på 1920-talet fanns både skola, polis, brandstation, postkontor, 
badhus, telegraf och tvättinrättning i Boliden. Samhället har helt 
dominerats av gruvverksamheten och Boliden Gruv AB har varit en 
bidragande faktor till detta då de inte uppmuntrade andra typer av 
företagande i området. (Hedman et al., 2006) 
Den 1 januari 1965 övertog Skellefteå landskommun huvudmannaskapet 
för Boliden samhälle från Bolidens Gruv AB. Fram till dess hade 
samhället i princip helt styrts av gruvbolaget som hade ansvarat för både 
skötsel och underhåll av det genuina gruvsamhället. (Hedman et al., 
2006) 
Bolidens samhälle har upplevt en nedåtgående trend och flera hus har 
rivits i samhället. Idag finns fortfarande en del tomma och nedgångna 
hus i området och invånarantalet har minskat. År 2003 hade Boliden 
1 556 invånare och Strömfors 160 invånare (Hedman et al., 2006). 

4.3. Bolidens avloppssystem 
Bolidens avloppssystem omfattar Bolidens ARV samt det spillvatten-
ledningsnät som är anslutet till reningsverket, vilket inkluderar spill-
vattenledningsnätet i orterna Boliden, Bjurliden och Strömfors. 

4.3.1. Ledningsnätet 
Ledningsnätet i Boliden är gammalt och härstammar från tiden då 
samhället byggdes. Majoriteten av spillvattennätet är anlagt mellan åren 
1927-1935. De äldsta delarna av spillvattennätet anlades i de centrala och 
nordliga delarna av samhället, där bebyggelsen också är äldst. Till-
byggnader har sedan förekommit då samhället har vuxit, främst i den 
sydvästra delen av samhället där majoriteten av spillvattenledningarna är 
anlagda mellan 1956-1965. Utbyggnader av nätet har även skett både före 
och efter dessa år, men i mindre skala. Fler bostadsområden har vuxit 
fram i de sydvästra delarna efter 1966 och i och med det har även spill-
vattennätet expanderat. (VAB, 1971a) Mellan 1985 och 1986 
genomfördes en omfattande ombyggnation av spillvattenledningsnätet i 
den äldsta delen av Boliden (Bäärnman, 1985). 
Majoriteten av ledningsnätet anslutet till Bolidens ARV är ett duplikat 
system med separerade avlopps- och dagvatten ledningar (Nilsson och 
Önnevall, 1995). Dagvattenledningarna ligger ofta mycket grundare än 
spillvattenledningarna och på grund av detta är dräneringsvattnet från 
husen i många fall anslutna till spillvattenledningarna (Nilsson, 2015). 
Majoriteten av ledningarna är självfallsledningar, men det finns även 
några tryckledningar i systemet (SolenX, 2015). Självfallsledningarna är 
anslutna till olika pumpstationer, varifrån spillvattnet sedan fortsätter 
mot Bolidens ARV via tryckledningarna. Spillvattenflödet in till renings-
verket kan med andra ord regleras via pumpstationerna. 
När spillvattenledningsnätet byggdes var majoriteten av ledningarna 
betong- respektive saltglaserade lergodsledningar med en dimension på 
150-350 mm (VAB, 1971b). Idag består majoriteten av ledningsnätet av 
PVC- respektive betongledningar med en dimension på 150-400 mm 
(SolenX, 2015). 
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4.3.2. Bolidens Avloppsreningsverk (ARV) 
Från att Boliden anlades och fram till 1950-talet då Bolidens anriknings-
verk byggdes släpptes det orenade avloppsvattnet från Boliden samhälle 
ut i slamlaguner öster om ett område kallat ”tippen”, nordost om 
samhället (Fig. 7). Därifrån rann sedan det orenade vattnet vidare ut i 
Klintforsån. 1958 övergav man slamlagunerna och började istället pumpa 
samhällets avloppsvatten till en cistern där det blandades med vatten från 
anrikningsverket, innan det släpptes ut i sandmagasinet Gillervattnet 
(Miljönämnden, 2010; Nilsson, 2015). 
På 1970-talet började Boliden AB fundera på att recirkulera vatten från 
Gillervattnet för att täcka sitt ökade vattenbehov till olika industri-
processer (VAB, 1971c). I ett principförslag till vatten- och avlopps-
anläggningar för Boliden samhälle från 1971 klargörs det att Boliden AB 
inom 5-10 år planerar att börja recirkulera vatten från Gillervattnet. 
Företagets undersökningar visar att samhällets avloppsvatten då inte 
längre kan blandas med industrivattnet. Istället måste samhällets avlopps-
vatten i sådana fall renas separat och släppas ut i en recipient nedströms 
Gillervattnet för att recirkulationen ska kunna genomföras. (VAB, 1971c) 
Flera utredningar följde och den 25 april 1984 stod förfrågnings-
underlaget för byggandet av ett gemensamt ARV för Boliden och 
Strömfors klart (Gatukontoret, 1984). Mellan åren 1985-86 byggdes så 
Bolidens ARV på fastigheten Bjurliden 1:101 (Nilsson, 2015; 
Gatukontoret, 1984), i ett skogsområde ca 1,5 km sydväst om Boliden 
samhälle (Gatukontoret, 1984; Nilsson och Önnevall, 1995; Ismail, 
2014). Verket, vilket är konstruerat för både mekanisk och kemisk 
rening, togs i bruk när det stod klart år 1986 (Nilsson, 2015). 
Avloppsreningsverket är dimensionerat för 3 000 personekvivalenter (pe) 
vilket motsvarar ett dimensionerat inkommande flöde (Qdim) på 75 m3/h 
(Nilsson och Önnevall, 1995; Ismail, 2014). Samhällena Boliden, 
Bjurliden och Strömfors är anslutna till reningsverket och belastningen 
på reningsverket uppskattas motsvara ca 2 000 pe (Ismail, 2014). Flödet 
in till verket varierar stort under året. Flödet är generellt sett som lägst i 
februari och som högst i maj då snösmältningen pågår som mest (Fig. 3). 
Verkets reningsprocesser 
Avloppsvattnet som kommer in till Bolidens ARV regleras av en 
inloppspumpstation (Fig. 8). Från pumpstationen skickas vattnet till en 
fördelningslåda innan det skickas vidare till verkets mekaniska rening. I 
den mekaniska reningen avskiljs sand och andra större partiklar från 
avloppsvattnet då det passerar en av två parallella roterande silar. Skulle 
flödet vid något tillfälle vara större än cirka 2Qdim sker en bräddning av 
överskottsflödet till en utloppsledning, vilken leder det endast mekaniskt 
renade avloppsvattnet till recipienten (Nilsson och Önnevall, 1995). Vid 
riktigt höga flöden kan bräddning även ske ute i ledningsnätet, och vid 
exempelvis driftstörningar i form av till exempel strömavbrott kan 
bräddning förekomma vid pumpstationerna. Materialet som rensas bort 
från avloppsvattnet i de roterande silarna skickas till Degermyren för 
deponering, medan det mekaniskt renade vattnet fortsätter till verkets 
kemiska reningssteg (Nilsson, 2015). 
Det första steget i den kemiska reningen består av två parallella för-
sedimenteringsbassänger. Efter att avloppsvattnet passerat dessa 
bassänger skickas det till en blandningskammare där sedimenterings-
kemikalien polyaluminiumklorid tillsätts avloppsvattnet för att underlätta 
avskiljandet av fosfor och organiskt material (Ismail, 2014). Avlopps-
vattnet fortsätter sedan till två stycken dubbla parallella flocknings-
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bassänger innan det till sist kommer till det sista reningssteget, vilket 
består av två parallella eftersedimenteringsbassänger (Nilsson, 2015; 
Nilsson och Önnevall, 1995). Från att Bolidens ARV togs i drift och 
fram till 2011 leddes sedan det renade avloppsvattnet till Brubäcken 
(Nilsson och Önnevall, 1995). Då Boliden Minerals nya sandmagasin, 
Hötjärnsmagasinet, stod klart 2011 började dock det renade avlopps-
vattnet att ledas dit istället för till Brubäcken (Nilsson, 2015). 
Kemslammet som bildas i eftersedimenteringsbassängerna skickas till 
försedimenteringsbassängerna för att underlätta den initiala sedi-
menteringen. Slammet som bildas i försedimenteringsbassängerna 
skickas i sin tur vidare till en förtjockare där slammet stannas upp. Det 
vatten som kan avskiljas från slammet i förtjockaren skickas tillbaks till 
inloppspumpstationen, medan en avvattningskemikalie tillsätts slammet 
som sedan skickas vidare till en mekanisk avvattnare. I den mekaniska 
avvattnaren avvattnas sedan slammet till ca 15 % torrsubstans (TS) 
(Ismail, 2014). Vattnet som bildas skickas tillbaks till försedimenterings-
bassängen, medan det avvattnade slammet skickas till Gillervattnet för 
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sluttäckning av det nedlagda sandmagasinet (Nilsson, 2015; Ismail, 2014). 
Vid behov, till exempel vid reparation eller underhåll av den mekaniska 
avvattnaren, kan slammet efter förtjockaren ledas till två slamlager. Från 
slamlagren måste slammet sedan transporteras till Tuvans ARV för av-
vattning och vidare behandling (Nilsson, 2015). 
 

4.3.3. Tillåtna metallhalter i slam och vatten 
I 20 § i svensk författarsamlings förordning om förbud m.m. i vissa fall i 
samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 
(SFS 1998:944) anges gränsvärden för tillåtna metallhalter i slam som 
sprids på jordbruksmark (Tabell 4). I normalfallet skickar Skellefteå 
kommun slammet från de olika reningsverken i kommunen till kommun-
ens största reningsverk, Tuvans ARV, för rötning och vidare behandling. 
Om metallhalterna i slammet överstiger halterna i 20 § i SFS 1998:944 
måste dock slammet tas om hand lokalt. 
När det gäller metallhalten i spillvatten finns det inget nationellt gräns-
värde, det är istället kommunerna själva som får sätta upp lämpliga 
gränsvärden. Tekniska nämnden i Skellefteå kommun har tagit fram rikt-
linjer för hur höga metallhalter som får förekomma i spillvatten från 
industrier och verksamheter vid anslutningspunkten till det kommunala 
spillvattennätet (Tekniska nämnden, 2010). Dessa halter kallas varnings-
värden och tanken är att dessa värden ska vara likvärdiga med metall-
halten i hushållsspillvatten (Tabell 4). Dispens från dessa riktlinjer kan i 
vissa fall beslutas av Tekniska nämnden. 
Boliden Mineral är ett företag som har fått dispens från kommunens rikt-
linjer för tillåten metallhalt i industrispillvatten. Kommunen har tagit 
fram separata dispensvärden för Boliden Mineral som gäller fram till och 
med 2017-08-31 (Tekniska nämnden, 2014). Dessa gör gällande att 
företaget har tillåtelse att släppa ut högre halter av ämnena Cu, Pb, Cd, 
Zn och Ni till det kommunala spillvattennätet än vad som fastslås i de 
ordinarie varningsvärdena (Tabell 4). 

4.3.4. Tidigare undersökningar 
Det har sedan länge varit känt att spillvattnet i Bolidenområdet innehåller 
höga metallhalter och som en konsekvens av detta får även slammet från 
reningsverket ett högt metallinnehåll. Både innan och efter att renings-
verket byggdes har ett antal provtagningar genomförts för att följa 
metallhalterna i spillvattnet och slammet. Vissa provtagningar genomförs 
regelbundet, till exempel provtagningar av slammets metallinnehåll, 
medan andra som till exempel metallhalten i inkommande spillvatten till 
reningsverket genomförs mer sporadiskt. 

Tabe l l  4 .  Ti l lå tna meta l lha l t e r  i  s lam respekt iv e  sp i l l va t t en  i  
Ske l l e f t eå  kommun.  

 Gränsvärde slam1) 
[mg/kg TS] 

Varningsvärde 
spillvatten2) [ug/l] 

Dispensvärde spillvatten, 
Boliden Mineral3) [ug/l] 

Cd 2 0,5 20 

Cr 100 50 - 

Cu 600 200 1 200 

Hg 2,5 1 - 

Ni 50 50 70 

Pb 100 40 200 

Zn 800 200 9 000 
1) Källa: SFS 1998:944, 2) Källa: Tekniska nämnden, 2010, 3) Källa: Tekniska 
nämnden, 2014 
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Lakförsök med jordprover 
Redan innan Bolidens ARV byggdes var det känt att spillvattnet i 
Bolidenområdet innehöll höga tungmetallhalter. Under åren 1980, 1981 
och 1984 togs ett antal prover (17 st, 10 st, respektive 7 st) på spillvatten-
nätet, varvid höga halter av Cd, Cu, Hg och Zn kunde konstateras 
(Tabell 5) (Thureson, 1984). 
Inför byggandet av Bolidens ARV ville kommunen minska metallhalten i 
spillvattnet då man annars misstänkte att reningsprocesserna i verket 
skulle kunna påverkas negativt samt att man skulle få ett slam som ej 
skulle kunna användas till jordförbättringsmedel, vilket man önskade 
(Bäärnman, 1985). Under 1984 fick därför VBB i uppdrag att undersöka 
om tungmetallerna som uppmätts i spillvattnet kunde härstamma från in-
läckande grundvatten. 
Lakförsök genomfördes därför på jordprover som togs i två omgångar 
från fyra olika provpunkter i spillvattenledningsnätet. Provpunkt 1 var 
belägen vid Blockletargatan 12, provpunkt 2 vid korsningen Ytter-
vägen/Gruvvägen, provpunkt 3 vid korsningen Norra Park-
vägen/Gyllene Medelvägen och punkt 4 vid Mossgatan 4 (Fig. 9). Den 
först provtagningsomgången (serie a) ägde rum den 14 juni, vilket var i 
slutet av en regnperiod, medan den andra provtagningsomgången 
(serie b) ägde rum den 19 juni. Vid det andra provtagningstillfället togs 
jordproverna nära markytan och inget prov togs från provpunkt 4. 
(Thureson, 1984) 
Resultaten från lakförsöken visade att det fanns olika material i lednings-
gravarna i olika delar av samhället. Materialet i de norra delarna, 
representerade av provpunkt 1 och 2, bestod av ett material som kraftigt 
sänkte lakvattnets pH-värde, förmodligen ett sulfidhaltigt restmaterial 
från gruvan. Proverna visade att det förekom tidvis utlakning av 
framförallt Cu och Zn, men även till viss del Cd. Ingen utlakning av Hg 
kunde konstateras. I de tidigare analyserna av spillvatten från dessa 
områden kunde höga halter Cd, Cu, Hg och Zn konstateras. Slutsatsen 
drogs att halten Cu och Zn, samt till viss del även halten Cd, i spillvattnet 
kan bero av utlakning från jordmaterialet. (Thureson, 1984) 
I den mellersta och den södra delen av Boliden, representerade av prov-
punkt 3 respektive 4, omgärdades spillvattenledningarna av ett material 
som inte påverkade lakvattnets pH-värde nämnvärt. Generellt sett 
förekom en mycket låg tungmetallutlösning på dessa platser, undantaget 
A-provet från provtagningspunkt 3 där en påtaglig Hg-utlakning konsta-
terades. I tidigare provtagningar av spillvattnet från området i närheten 
av provpunkt 3 hade även höga Hg-halter konstaterats. Eventuellt kan en 
del av de höga Hg-halterna i spillvattnet härledas från utlakning av 
metallen från det omgivande jordmaterialet. (Thureson, 1984) 

Tabe l l  5 .  Den maximal t  uppmätta  ha l t en  Cd,  Cu,  Hg och  Zn,  
samt de  lägs ta  uppmätta  pH-värdena v id  prov tagn ing  av  sp i l l -
va t t en  f rån Bol iden  1980,  1981 samt 1984 (Thureson ,  1984) .  
 År 1980 År 1981 År 1984 VAV* 

pH-värde 4,3 - 5,0  

Cd [μg/l] 7 5 40 5 

Cu [μg/l] 3 500 2 300 2 400 1 000 

Hg [μg/l] 1 45 3 2 

Zn [μg/l] 15 000 1 800 17 000 2 000 

* Avser max värden i avloppsvatten enligt VAVs rekommendationer 
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Metallhalter i spillvatten 
Två gånger per månad, det vill säga totalt 24 gånger per år, tas prover på 
inkommande och utgående vatten från reningsverket för att kontrollera 
att verket fyller sin funktion. De parametrar som undersöks är total 
kväve, total fosfor och mängden organiskt material. Med andra ord 
genomförs ingen regelbunden kontroll av metallhalten i ingående eller 
utgående vatten från reningsverket. 
Vid enstaka tillfällen genomförs dock kontroller av metallhalten i spill-
vattnet vid olika punkter i spillvattennätet. Under 2013 genomfördes 
bland annat analyser av metallhalten i spillvatten från två olika prov-
tagningspunkter. 2013-03-06 genomfördes en provtagning av spillvattnet 
vid Boliden Minerals anslutningspunkt till det kommunala spillvatten-
nätet, och 2013-04-01 till 2013-04-02 genomfördes en provtagning av 
inkommande spillvatten till Bolidens ARV (Fig. 9) (ALcontrol 
Laboratories, 2013). Proverna från Boliden Minerals anslutningspunkt  
innehöll höga halter Pb, Cd, Cu och Zn, medan proverna på det in-
kommande spillvattnet till reningsverket innehöll höga halter Cd och Zn 
(Tabell 6). 
Metallhalter i slam 
Metallhalten i slammet från Bolidens ARV analyseras regelbundet, en 
gång per år. Sedan år 2007 kontrolleras slammets innehåll av de åtta 
metallerna arsenik (As), bly (Pb), kadmium (Cd), koppar (Cu), krom (Cr), 
kvicksilver (Hg), nickel (Ni) och zink (Zn). Innan 2007 analyserades inte 
slammets arsenikhalt, istället kontrollerades då dess innehåll av silver 
(Ag). (Ismail, 2014) 

Figur  9 .  Provpunkt 1-4 där  jo rdproverna för  lakförsöken togs  
(Thureson ,  1984) samt provpunkten v id  Bo l iden Minera l s  ans lu t -
n ingspunkt o ch  Bol idens  ARV. (h i t ta . s e ,  2015) 



Jessica Jansson              LWR-EX-2015:17 

 

 20 

Analyserna av slammet från Bolidens ARV under åren 2006-2007 samt 
2011-2014 visar på höga halter av framför allt Cd, Cu och Zn (Tabell 7). 
Dessutom förekommer även förhöjda Pb-halter under ett flertal år. Pb-
halten var särskilt hög under år 2014. Eftersom halterna av dessa 
metaller överskrider gränsvärdena i 20 § i förordningen om förbud m.m. 
i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska 
produkter (SFS 1998:944), får slammet inte skickas till Tuvans ARV för 
rötning och vidare behandling (Nilsson och Önnevall, 1995; Ismail, 
2014). Istället måste slammet tas om hand lokalt. 
För tillfället löses detta genom att slammet används vid sluttäckningen av 
det nedlagda sandmagasinet Gillervattnet. Kommunen har även dispens  
för att göra slamgropar för omhändertagande av slam med högt metall-
innehåll. Detta är dock bara tillfälliga lösningar. Kommunen arbetar 
aktivt tillsammans med Boliden Mineral för att minska metallhalterna i 
avloppsvattnet och slutligen slammet, för att i framtiden möjliggöra att 
slammet ska kunna transporteras till Tuvans ARV för rötning och vidare 
behandling, på samma sätt som allt annat slam hanteras i kommunen. 
(Nilsson och Önnevall, 1995; Ismail, 2014) 

Tabe l l  6 .  Halt en  b ly  (Pb) ,  kadmium (Cd) ,  koppar  (Cu) ,  krom 
(Cr) ,  kv i cks i lv e r  (Hg) ,  n i cke l  (Ni)  o ch  z ink (Zn) i  sp i l l va t tne t  
i  t vå  prov tagn ingspunkter .  Prov tagn ingen av  sp i l l va t tne t  i  
Bo l iden Minera l s  ans lu tn ingspunkt t i l l  d e t  kommunala  sp i l l -
va t t en l edn ingsnäte t  g enomfördes  2013-03-06 och  prov tagn ingen  
av  inkommande sp i l l va t t en  t i l l  Bo l idens  ARV genomfördes  
me l lan 2013-04-01 och  2013-04-02.  Röda värden över skr ider  
Ske l l e f t eå  kommuns varn ingsvärde .  Blå  värden över s t i g e r  o ckså 
kommunens  varn ingsvärde ,  men be f inner  s i g  unde r  de t  t i l lå tna 
d i spensvärde t  som har  tag i t s  f ram för  Bo l iden  Minera l .  

 Analysmetod 
Provtagningshalt [μg/l] Tillåten halt [μg/l] 

Bolidens 
ARV 

Boliden 
Mineral Varningsvärde Dispensvärde 

Cd 

SS-EN ISO 
17294-2:2005, 
uppsl. med 
HNO3 

0,63 15 0,5 20 

Cr 

SS-‐EN	  ISO	  
17294-‐2:2005,	  
uppsl.	  med	  
HNO3 

2,2 13 50 - 

Cu 

SS-‐EN	  ISO	  
17294-‐2:2005,	  
uppsl.	  med	  
HNO3 

61 1000 200 1 200 

Hg SS-‐EN	  
1483:2007 <0,1 0,51 1 - 

Ni 

SS-‐EN	  ISO	  
17294-‐2:2005,	  
uppsl.	  med	  
HNO3 

4,5 42 50 70 

Pb 

SS-‐EN	  ISO	  
17294-‐2:2005,	  
uppsl.	  med	  
HNO3 

5,3 50 40 200 

Zn 

SS-‐EN	  ISO	  
17294-‐2:2005,	  
uppsl.	  med	  
HNO3 

290 7500 200 9 000 
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Tabe l l  7 .  Meta l lha l t en  [mg/kg TS] samt ha l t en  torr subs tans  
(TS) [%] i  s lam f rån Bol idens  ARV under  åren  2006-2007 
samt 2011-2014. Röda värden över skr ider  gränsvärdena för  
meta l lha l t en  i  s lam som får  spr idas  på jo rdbruksmark.  

 Analysmetod 
Provtagningsår Gräns-

värde* 
[µg/l] 2006 2007 2011 2012 2013 2014 

TS [%] SS-EN 12880, 
utg 1 16,2 14,8 15,1 16,3 16,6 16,0 - 

M
et

al
lh

al
t [

m
g/

kg
 T

S
] 

As 
SS-EN13346 
mod/SS11885-
1 

- 74 56 100 70 68 - 

Ag 
SS-EN13346 
mod/SS11885-
1 

<0,8 - - - - - - 

Cd 
SS-EN13346 
mod/SS11885-
1 

8,8 9,7 7,7 10 7,9 10 2 

Cr 
SS-EN13346 
mod/SS11885-
1 

16 17 17 22 15 20 100 

Cu 
SS-EN13346 
mod/SS11885-
1 

1100 1100 810 1800 1100 1400 600 

Hg SS-EN 
1483:2007 0,55 0,85 0,62 0,75 0,61 1,7 2,5 

Ni 
SS-EN13346 
mod/SS11885-
1 

10 12 14 15 14 14 50 

Pb 
SS-EN13346 
mod/SS11885-
1 

82 220 74 160 100 440 100 

Zn 
SS-EN13346 
mod/SS11885-
1 

2700 2600 2500 2800 2400 3200 800 

*Gränsvärden för tillåten metallhalt i slam som sprids på jordbruksmark i enlighet med 
20 § i förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och 
utförsel av kemiska produkter (SFS 1998:944) 
 

4.3.5. Potentiella föroreningskällor 
Spillvattnet i ledningsnätet anslutet till Bolidens ARV består mestadels av 
hushållsspillvatten. Det förekommer endast en liten belastning av 
industrispillvatten. Till exempel hanterar Boliden Mineral sitt industri-
spillvatten separat, vilket innebär att det spillvatten som kommer från 
Boliden Minerals område endast omfattar vatten från personalutrymmen 
som till exempel omklädningsrum och toaletter. Från tidigare prov-
tagningar är det dock känt att detta vatten innehåller höga metallhalter 
och företaget har fått dispens fram till 2017 för höga utsläpp av Cd, Cu, 
Ni, Pb och Zn till det kommunala spillvattennätet. Boliden Minerals 
gruv- och industriområde antas därför vara en potentiell källa till utsläpp 
av metallerna Cd, Cu, Ni, Pb och Zn (Fig. 10, Tabell 8). 
Från litteraturstudien är det känt att idrottsområdet Malmbacka troligtvis 
är uppbyggt på överblivet material från gruvan. Sulfidhaltigt material tros 
även ha använts vid anläggningen av vägar och i ledningsgravar i de äldre 
delarna av Bolidens samhälle. Lakförsöken från 1984 tyder även på att 
detta kan vara riktigt. Om sulfidhaltigt material har använts och det före-
kommer inläckage av vatten från dessa områden kan anläggnings-
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materialet vara en trolig källa till läckage av metallerna Cu, Zn och Cd 
(Fig. 10, Tabell 8). 
Strax väster om Boliden samhälle ligger ett industriområde där det bland 
annat finns ett åkeri samt en bilverkstad. I den sydöstra delen finns även 
en motorgård och i de centrala delarna finns en bensinstation med till-
hörande biltvätt. Dessa verksamheter kan vara tänkbara källor till utsläpp 
av Cd, Pb och Zn, samt eventuellt även Cu och Cr (Fig. 10, Tabell 8). 
Även tvättning av bilar på uppfarter och liknande kan ge upphov till 
liknande utsläpp. 
I de södra delarna av Boliden finns ett område med vårdcentral, apotek 
och tandläkarmottagning. Tandläkarmottagningen kan eventuellt vara en 
källa till Hg-utsläpp (Fig. 10, Tabell 8). En tänkbar källa till Pb-utsläpp är  
en skjutbana lokaliserad nordost om Boliden. I Bjurliden och Strömfors 
har inga särskilda potentiella föroreningskällor identifierats. 

Figur  10.  Poten t i e l la  fö roren ingskäl lor  i  Bo l iden  (h i t ta . s e ,  2015) .   
A: Bol iden  Minera l s  g ruv -  o ch  indus tr iområde  med b land annat  e t t  
akt iv t  anr ikningsverk samt gamla dagbro t t ,  B :  vägar  o ch  l edn ings -
gravar  som eventue l l t  har  an lag t s  med su l f idha l t i g t  mater ia l  f rån 
gruvan,  C:  idro t t sområde t  Malmbacka,  D: bens ins ta t ion  med b i l -
tvä t t ,  E: indus tr iområde  med b land annat  åker i  o ch  b i lv e rks tad ,  
F:  motorgård ,  G: tand läkarmot tagn ing ,  H: sk ju tbana.   
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION 

Vid provtagningstillfälle 1 uppmättes höga metallhalter i sex av elva 
provpunkter. I provpunkt 2, 4, och 8 uppmättes höga halter Cd, Cu och 
Zn, i provpunkt 5 uppmättes höga halter Cd, Cu, Pb och Zn, i prov-
punkt 6 uppmättes höga halter Cr och i provpunkt 11 uppmättes höga 
halter Cd och Zn (Tabell 9, Fig. 11-18). Inga höga metallhalter upp-
mättes i provpunkt 1, 3, 7 och 9. Det totala flödet in till reningsverket 
från 2015-03-17 kl. 00.00 till 2015-03-18 kl. 00.00 var 909 m3. 
Vid provtagningstillfälle 2 uppmättes höga metallhalter i sju av elva prov-
punkter. Höga halter av Cd, Cu och Zn uppmättes i provpunkt 2, 4 och 
5, höga halter av Cd och Zn uppmättes i provpunkt 6, 7 och 11, och 
höga halter av Cd uppmättes i provpunkt 3 (Tabell 10, Fig. 11-17 och 
19). Inga höga metallhalter uppmättes i provpunkt 1, 8, 9 och 10. Det 
totala flödet in till reningsverket från 2015-05-12 kl. 00.00 till 2015-05-13 
kl. 00.00 var 2 154 m3. På grund av det höga flödet skedde en överskotts-
bräddning på 314 m3 efter den mekaniska reningen. Bräddning skedde 
även ute i ledningsnätet, bland annat vid provtagningspunkt 1, det är 

Tabe l l  8 .  Poten t i e l la  fö ror en ingskäl lor  i  Bo l iden ,  B jur l iden  o ch  
Strömfors  samt po t en t i e l la  u t s läpp f rån des sa  käl lor .  

Potentiella föroreningskällor 
Potentiella utsläpp 

Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

A: Boliden Minerals gruv- och 
industriområde x  x  x x x 

B, C: Sulfidhaltigt anläggningsmaterial 
under idrottsområdet Malmbacka samt i 
vägar och ledningsgravar i norra delen av 
Boliden 

x  x    x 

D, E, F: Åkerier, bilverkstäder, 
bensinstation, biltvättar x x x   x x 

G: Tandläkarmottagning    x    

H: Skjutbana      x  

Tabe l l  9 .  Uppmätta  meta l lha l t e r  i  o l ika provpunkter  v id  prov -
tagn ings t i l l fä l l e  1 ,  2015-03-17.  Röda värden över s t i g e r  
Ske l l e f t eå  kommuns varn ingsvärden .  

Provpunkt 
Metallhalt [µg/l] 

Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

P1 0,08 3,2 19 <0,1 2,3 1,6 62 

P2A 1,4 4,0 220 <0,1 6,9 18 560 

P2B 2,7 2,0 160 <0,1 12 23 1 000 

P3 0,21 1,4 26 0,10 2,9 2,1 78 

P4 1,0 23 230 0,15 15 33 340 

P5 6,8 44 1 000 0,12 41 170 2 500 

P6 0,23 74 32 0,26 4,2 8,8 87 

P7 0,22 8,1 32 <0,1 4,5 8,8 77 

P8 2,7 2,4 140 0,13 4,7 120 350 

P9 0,2 6,0 32 0,12 4,4 19 100 

P10A 0,09 0,9 18 <0,1 2,4 1,2 48 

P10B 0,09 7,7 14 <0,1 4,4 2,5 65 

P11 0,85 29 69 <0,1 5,5 14 290 

Varningsvärde 0,5 50 200 1 50 40 200 

Dispensvärde 20 - 1 200 - 70 200 9 000 
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dock oklart hur stort detta flöde var. 
Baserat på meteorologiska data hämtade från väderstationen i Kusmark, 
Jörn och Grönliden beräknas ett genomsnittligt snödjup samt neder-
bördshalt i Boliden för en 14-dagarsperiod inför varje provtagnings-
tillfälle (Tabell 11-12). Flödet i varje enskild provpunkt gick ej att mäta 
vid provtagningstillfälle 1 på grund av snö och is. Vid provtagnings-
tillfälle 2 uppmättes dock vattenflödet i provpunkt 1-10 (Tabell 13). 
Vattenflödet i de olika provpunkterna varierade mellan 0,7 l/s och 24 
l/s. Med hjälp av flödet i de olika punkterna beräknades den totala 
masstransporten av de olika metallerna i de olika provpunkterna (Tabell 
14). För mer detaljerad info från de två provtagningstillfällena se 
Appendix II och III. 

Tabe l l  10.  Uppmätta  meta l lha l t e r  i  o l ika provpunkter  v id  prov -
tagn ings t i l l fä l l e  2 ,  2015-05-12.  Röda värden över s t i g e r  
Ske l l e f t eå  kommuns varn ingsvärden .  

Provpunkt 
Metallhalt [µg/l] 

Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

P1 0,13 0,5 9,6 <0,1 1,0 0,4 50 

P2A 7,2 3,8 510 <0,1 32 12 2 800 

P2B 6,8 2,5 440 0,13 32 9,0 2 800 

P3 0,71 0,5 70 <0,1 6,3 6,8 160 

P4 2,2 1,0 310 <0,1 13 2,7 450 

P5 6,8 4,3 960 <0,1 41 13 1 200 

P6 0,61 2,0 73 <0,1 6,3 2,6 240 

P7 1,2 <0,5 130 <0,1 4,8 1,5 230 

P8 0,33 <0,5 16 <0,1 2,1 10 95 

P9 0,16 0,5 76 <0,1 5,4 0,7 77 

P10A 0,15 <0,5 16 <0,1 3,9 0,4 42 

P10B 0,13 <0,5 21 <0,1 4,0 0,5 40 

P11 1,9 3,2 190 <0,1 9,6 10 610 

Varningsvärde 0,5 50 200 1 50 40 200 

Dispensvärde 20 - 1 200 - 70 200 9 000 

Figur  11.  Uppmätta  b lyha l t e r  v id  prov tagn ings t i l l fä l l e  1  o ch  2 .  
Den röda l in j en  v i sar  Ske l l e f t eå  kommuns varn ingsvärde  fö r  b ly  på 
40 µg/ l .  
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Figur  12.  Uppmätta  kadmiumhal t e r  v id  prov tagn ings t i l l fä l l e  1  o ch  
2 .  Den röda l in j en  v i sar  Ske l l e f t eå  kommuns varn ingsvärde  fö r  
kadmium på 0 ,5 µg/ l .  
 

Figur  13.  Uppmätta  kopparha l t e r  v id  prov tagn ings t i l l fä l l e  1  o ch  2 .  
Den röda l in j en  v i sar  Ske l l e f t eå  kommuns varn ingsvärde  fö r  
koppar  på 200 µg/ l .  

Figur  14.  Uppmätta  kromhal t e r  v id  prov tagn ings t i l l fä l l e  1  o ch  2 .  
Den röda l in j en  v i sar  Ske l l e f t eå  kommuns varn ingsvärde  fö r  krom 
på 50 µg/ l .  
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Figur  15.  Uppmätta  kv i cks i lv erha l t e r  v id  prov tagn ings t i l l fä l l e  1  
o ch  2 .  Den röda l in j en  v i sar  Ske l l e f t eå  kommuns varn ingsvärde  fö r  
kv i cks i lv e r  på 1 µg/ l .  

Figur  16.  Uppmätta  n i cke lha l t e r  v id  prov tagn ings t i l l fä l l e  1  o ch  2 .  
Den röda l in j en  v i sar  Ske l l e f t eå  kommuns varn ingsvärde  fö r  n i cke l  
på 50 µg/ l .  

Figur  17.  Uppmätta  z inkhal t e r  v id  prov tagn ings t i l l fä l l e  1  o ch  2 .  
Den röda l in j en  v i sar  Ske l l e f t eå  kommuns varn ingsvärde  fö r  z ink 
på 200 µg/ l .  
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Från provtagningsresultaten kan konstateras att det generellt sett är i den 
norra delen, närmast gruvområdet, där det förekommer höga metall-
halter (Fig. 18-19). Detta var väntat då gruvverksamheten i Boliden antas 
vara en av de största källorna till tungmetallutsläppen. Det är också i den 
norra delen av samhället som sulfidhaltigt material från gruvan antagligen 
har använts vid uppbyggnaden av samhället, både under vägar, i 
ledningsgravar samt under idrottsplatsen Malmbacka. 
Med tanke på att det framförallt är just höga halter Cd, Cu och Zn som 
har konstaterats är det mycket troligt att gruvverksamheten i området är 
orsaken till de höga metallhalterna i spillvattnet.  
Totalt sett uppmättes höga Cd-halter i 14 prover från 8 provpunkter 
(Fig. 12), höga Zn-halter i 13 prover från 7 provpunkter (Fig. 17) samt 
Cu-halter i 7 prover från 3 provpunkter (Fig. 13). De punkter där det 

Figur  18.  Sammanstä l ln ing  av  de  uppmätta  meta l lha l t e rna v id  
prov tagn ings t i l l fä l l e  1 .  I  g röna områden har  inga höga meta l lha l t e r  
uppmätt s ,  medan höga ha l t e r  har  ident i f i e ra t s  i  de  röda områdena .  
Vilka meta l l e r  som för ekommer i  ha l t e r  som över s t i g e r  kommunens  
varn ingsvärden i  de  o l ika områdena f ramgår  av  kar tan .  (Goog l e  
maps ,  2015) 
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generellt sett uppmätts högst halter är provpunkt 2 vid Bolidens Minerals 
industriområde, provpunkt 5 vid idrottsområdet Malmbacka samt prov-
punkt 4 lokaliserad i de norra delarna av Boliden samhälle (Tabell 9-10). 
Inga höga metallhalter uppmättes i Bjurliden eller Strömfors vilket var 
väntat då ingen potentiellt förorenande verksamhet identifierades i dessa 
områden. Det var också väntat att inga höga metallhalter uppmättes i de 
södra delarna av Boliden samhälle då både bebyggelsen samt lednings-
nätet i denna del är nyare. Dessutom visade lakförsöken att det framför-
allt hade använts material som lakade Cu, Cd och Zn i de norra delarna 
av samhället. 

Figur  19.  Sammanstä l ln ing  av  de  uppmätta  meta l lha l t e rna v id  
prov tagn ings t i l l fä l l e  2 .  I  g röna områden har  inga höga meta l lha l t e r  
uppmätt s ,  medan höga ha l t e r  har  iden t i f i e ra t s  i  d e  röda områdena .  
Vilka meta l l e r  som för ekommer i  ha l t e r  som över s t i g e r  kommunens  
varn ingsvärden i  de  o l ika områdena f ramgår  av  kar tan .  (Goog l e  
maps ,  2015) 



Tungmetaller i Bolidens spillvattenledningsnät 
 

 29 

Tabe l l  11.  Genomsni t t l i g  nederbörds  data  samt snöd jups  data  för  Bo l iden  för  
14 dagar  innan de t  fö r s ta  prov tagn ings t i l l fä l l e t  beräknat  som e t t  sn i t t  av  de  
uppmätta  värdena f rån väders ta t ionen i  Kusmark,  Jörn o ch  Grönl iden  me l lan 
2015-03-04 och  2015-03-17 (SMHI, 2015) .  

Datum 
Dygnsnederbörd [mm] Snödjup [m] 

Kusmark Jörn Grön-
liden Boliden Kusmark Jörn Grön-

liden Boliden 

2015-03-04 0,20 0,00 0,00 0,1 0,28 0,66 0,54 0,5 

2015-03-05 0,60 1,30 1,30 1,1 0,27 0,66 0,53 0,5 

2015-03-06 0,00 0,00 0,00 0,0 0,27 0,68 0,53 0,5 

2015-03-07 0,20 0,70 1,00 0,6 0,26 0,67 0,53 0,5 

2015-03-08 0,00 0,00 0,00 0,0 0,25 0,65 0,53 0,5 

2015-03-09 0,00 0,00 0,00 0,0 0,24 0,65 0,52 0,5 

2015-03-10 1,40 3,90 2,90 2,7 0,24 0,65 0,49 0,5 

2015-03-11 0,00 0,00 0,00 0,0 0,23 0,68 0,49 0,5 

2015-03-12 0,00 0,00 0,00 0,0 0,22 0,68 0,54 0,5 

2015-03-13 0,00 0,00 0,00 0,0 0,21 0,67 0,54 0,5 

2015-03-14 0,00 0,00 0,00 0,0 0,18 0,66 0,54 0,5 

2015-03-15 0,00 0,00 0,00 0,0 0,18 0,66 0,53 0,5 

2015-03-16 0,00 0,00 0,00 0,0 0,18 0,65 0,53 0,5 

2015-03-17 0,00 0,00 0,00 0,0 0,17 0,65 0,53 0,5 

Tabe l l  12.  Genomsni t t l i g  nederbörds  data  samt snöd jups  data  för  Bo l iden  för  
14 dagar  innan de t  andra prov tagn ings t i l l fä l l e t  beräknat  som e t t  sn i t t  av  de  
uppmätta  värdena f rån väders ta t ionen i  Kusmark,  Jörn o ch  Grönl iden  me l lan 
2015-04-29 och  2015-05-12 (SMHI, 2015) .  

Datum 
Dygnsnederbörd [mm] Snödjup [m] 

Kusmark Jörn Grön-
liden Boliden Kusmark Jörn Grön-

liden Boliden 

2015-04-29 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,26 0,00 0,1 

2015-04-30 0,30 5,00 0,80 2,0 0,00 0,23 0,00 0,1 

2015-05-01 0,90 1,70 2,80 1,8 0,00 0,23 0,00 0,1 

2015-05-02 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,12 0,00 0,0 

2015-05-03 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0 N/A 0,0 

2015-05-04 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0 N/A 0,0 

2015-05-05 0,60 0,40 0,30 0,4 0,00 0 N/A 0,0 

2015-05-06 4,80 6,70 6,50 6,0 0,00 0 N/A 0,0 

2015-05-07 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0 N/A 0,0 

2015-05-08 0,00 2,60 0,00 0,9 0,00 0 N/A 0,0 

2015-05-09 6,80 N/A 2,00 4,4 0,00 0 N/A 0,0 

2015-05-10 0,00 N/A 0,00 0,0 0,00 N/A N/A 0,0 

2015-05-11 2,60 N/A 1,30 2,0 0,00 N/A N/A 0,0 

2015-05-12 2,40 N/A 3,30 2,9 0,00 N/A N/A 0,0 
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Från den meteorologiska datan kan konstateras att det vid första prov-
tagningstillfället fanns ett ca 0,5 m djupt snötäcke i Boliden, vilket 
mycket möjligt stämmer, men eventuellt är lite i nederkant (Tabell 11). 
Inför första provtagningstillfället hade det varit uppehåll i 7 dagar i följd, 
veckan innan de 7 dagarna med uppehåll snöade/regnade det vid fyra 
tillfällen. Perioden ansens ha varit relativt torr och endast ett mindre 
inläckage av vatten till ledningsnätet antas ha ägt rum. 
Vid provtagningstillfälle 2 fanns det enligt den meteorologiska datan i 
princip inget snötäcke i Boliden (Tabell 12). Provtagningsdagen följde en 
relativt våt period med flera dagar med relativt mycket regn. Detta i 
samband med snösmältningen som ägde rum antas vara orsaken till det 
höga flödet som uppmättes. 
Flödet som mättes vid provtagningstillfälle 2 ger en uppfattning om hur 
mycket olika områden bridrar till det totala metallflödet i spillvattennätet. 
Flödet varierade stort mellan olika provpunkter (Tabell 13). Det högsta 
flödet, vilket var på cirka 24 l/s uppmättes i provpunkt 4 och det lägsta 
flödet på 0,7 l/s uppmättes i provpunkt 6. Baserat på informationen om 
flödet och samt de uppmätta metallhalterna i spillvattnet i de olika prov-
punkterna beräknades massflödet av metaller från varje område 
(Tabell 14). Beräkningarna visar att störst massflöde av metaller sker från 
provpunkt 4 och 2. 
Då endast stickprover har tagits bör det observeras att det av en slump 
kan ha uppmätts högre metallhalter än dygnssnittet från en viss 
provtagningspunkt. Höga metallhalter kan till exempel ha uppmätts på 
grund av att någon högre upp på gatan precis tvättat bilen eller liknande. 
Metallhalter som ligger precis runt varningsvärdet bör därför betraktas 
med viss försiktighet. I de provpunkter där halter högt över varnings-
värdena har observerats vid båda provtagningstillfällena anses det troligt 
att värdena inte beror på en slump. 

Tabe l l  13.  Vatten temperatur ,  va t t enhas t i ghe t ,  rör  d imens ion ,  va t t end jup ,  tvär -
sn i t t sarea  samt va t t en f löde  i  de  o l ika provpunkterna v id  prov tagn ings t i l l fä l l e  2 .  

 

Vatten-
temp. Vattenhastighet Rör 

dim. 
Rör 

radie 
Vatten
djup Vinkel4) Area5) Flöde6) 

[°C] [varv/
min] 

n 
[varv/s] 

v 
[dm/s] 

d 
[dm] 

r3) 
[dm] 

h  
[dm] 

v  
[rad] 

A 
[dm2] 

Q 
 [l/s] 

P1 4 2111) 3,521) 2,311) 2,25 1,13 2,25 6,28 3,98 9,2 

P2A 5,6 2942) 4,902) 12,642) 2,00 1,00 0,40 1,85 0,45 5,7 

P2B 5,4 2252) 3,752) 9,692) 2,00 1,00 0,40 1,85 0,45 4,3 

P3 4,8 3402) 5,672) 14,612) 3,00 1,50 0,30 1,29 0,37 5,4 

P4 7,6 3682) 6,132) 15,812) 3,00 1,50 0,80 2,17 1,51 24 

P5 4,8 1931) 3,221) 2,141) 2,25 1,13 0,55 2,07 0,75 1,6 

P6 5,5 1111) 1,851) 1,361) 2,00 1,00 0,45 1,98 0,53 0,7 

P7 6,3 1902) 3,172) 8,192) 2,25 1,13 0,70 2,37 1,06 8,6 

P8 5,4 2392) 3,982) 10,292) 2,25 1,13 0,40 1,74 0,48 4,9 

P9 7 2171) 3,621) 2,361) 3,00 1,50 0,65 1,94 1,13 2,7 

P10A 4,1 2801) 4,671) 2,961) 3,00 1,50 1,30 2,87 2,94 8,7 

P10B 4,1 3661) 6,101) 3,771) 3,00 1,50 1,30 2,87 2,94 11 

P11 5,3 - - - - - - - - - 
1) Flygelmätare med propeller nr 19075: n<6,52 [varv/s] ger v=0,0568n+0,031 [m/s], 2) Flygelmätare med 
propeller nr 21727: n>2,38 [varv/s] ger v=0,2570n+0,005 [m/s], 3) Radien beräknas enligt: r=d/2, 
4) Medelpunktsvinkeln för den liksidiga triangel som bildas med vattenytan som bas och rör radien som 
liksidiga ben: v=2arccos((r-h)/r), 5) Vattnets tvärsnittsarea vinkelrätt mot vattenflödet: A=0,5*r2(v-sin v), 
6) Vattenflöde i röret: Q=A*v 
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Höga blyhalter uppmättes endast vid provtagningstillfälle 1 (Fig. 11). 
Totalt sett uppmättes höga halter i 2 prover från 2 olika provpunkter, 
provpunkt 5 samt 8. Maximalt uppmättes i provpunkt 5 en blyhalt som 
var mer än 4 ggr högre än varningsvärdet. Alla prover utom ett från 
provpunkt 3 innehöll högre Pb-halter vid provtagningstillfälle 1 jämfört 
med provtagningstillfälle 2. Blyhalterna i proven tagna vid provtillfälle 2 
är långt under gränsvärdet. Den högsta Pb-halten som identifierades vid 
provtagningstillfälle 2 uppmättes i provpunkt 5 och den låg mer än 67 % 
under varningsvärdet. Att blyhalterna var mycket lägre vid provtagnings-
tillfälle 2 kan bero på att flödet vid denna tidpunkt var mycket högre. 
Det ökade flödet antas bero på inläckande smältvatten och om det 
vattnet ej innehöll höga halter Pb, vilket är troligt med tanke på att 
sulfidhaltigt gruvavfall inte är speciellt benäget att läcka Pb, då kan Pb-
halterna i ledningsnätet helt enkelt ha spätts ut.  
Det bör också observeras att resultaten från provtagningspunkt 5 inte 
helt går att jämföra på grund av att proverna är tagna i olika brunnar. Vid 
först provtagningstillfället togs prov ur fel brunn på grund av att rätt 
brunn inte kunde hittas under all snö. Brunnen som provet togs från vid 
första provtagningstillfället bör i princip enbart innehålla spillvatten från 
folkets hus och biblioteket. Det var dock i princip inget flöde alls i 
brunnen vid provtagningstillfället och vattennivån var väldigt låg, den var 
nästan tom på vatten. Däremot innehöll brunnen mycket sand och annat 
material och skulle behöva genomgå en rensning. Vid provtagnings-
tillfälle 2 togs provet från den initialt tänkta brunnen, vilken tillförs spill-
vatten både från folkets hus och biblioteket samt från idrottsområdet 
Malmbacka. Denna brunn var inte lika igensatt med sediment och även 
om flödet vara relativt lågt var vattennivån betydligt högre vid detta 
provtagningstillfälle. Vid provtagningstillfälle 2 observerades även hur 
situationen såg ut i brunnen där proverna togs vid första provtagnings-
tillfället. Vattennivån i brunnen var vid detta tillfälle mycket högre, även 
om flödet var fortsatt lågt. De höga metallhalterna från provtagnings-
punkt 5 antas bero av inläckage av vatten som passerar det sulfidhaltiga 
material som idrottsplatsen förmodligen är uppbyggd på. 
Höga Cd-halter uppmättes i totalt 14 prover från 8 olika provtagnings-
punkter (Fig. 12). Vid provtagningstillfälle 1 uppmättes höga halter i 

Tabe l l  14.  Mass f löde  av  meta l l e r  i  g ram per  dygn beräknat  fö r  
de  o l ika provpunkterna v id  prov tagn ings t i l l fä l l e  2 .  

 
Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

[g/dygn] [g/dygn] [g/dygn] [g/dygn] [g/dygn] [g/dygn] [g/dygn] 

P1 0,10 0,40 7,6 <0,08 0,79 0,32 40 

P2A 3,5 1,9 251 <0,05 16 5,9 1379 

P2B 2,5 0,93 163 0,05 12 3,3 1040 

P3 0,33 0,23 33 <0,05 2,9 3,2 75 

P4 4,6 2,1 643 <0,21 27 5,6 933 

P5 0,94 0,59 133 <0,01 5,7 1,8 166 

P6 0,04 0,12 4,4 <0,01 0,38 0,16 15 

P7 0,89 <0,37 97 <0,07 3,6 1,1 171 

P8 0,14 <0,21 6,8 <0,04 0,89 4,2 40 

P9 0,04 0,12 18 <0,02 1,3 0,16 18 

P10A 0,11 <0,38 12 <0,08 2,9 0,30 32 

P10B 0,12 <0,48 20 <0,10 3,8 0,48 38 

P11 - - - - - - - 
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provpunkt 2, 4, 5, 8 samt 11 och vid provtagningstillfälle 2 uppmättes 
höga halter i provpunkt 2-7 samt 11. I alla utom tre provtagnings-
punkter, provpunkt 5, 8 och 9, uppmättes högre Cd-halter vid det andra 
provtagningstillfället jämfört med det första. I provpunkt 5 var halterna 
den samma vid båda tillfällena och i provpunkt 8 och 9 var halterna 
högre vid första provtagningstillfället. Anledningen till att halterna 
generellt sett var högre vid andra provtagningstillfället antas bero på 
inläckaget av vatten. Om marken runt rören består av gruvmaterial är 
risken stor att utlakning av Cd sker. Den högsta halten som uppmättes 
under första provtagningstillfället var mer än 13 gånger högre än 
varningsvärdet och uppmättes i provpunkt 5, vid idrottsområdet 
Malmbacka. Den högsta halten som uppmättes under andra prov-
tagningstillfället var mer än 14 gånger högre än varningsvärdet och 
uppmättes i provpunkt 2, vid Boliden Minerals industriområde. 
Observera dock att Cd-halterna som uppmätts i spillvatten från Boliden 
Minerals industriområde, d.v.s. i provpunkt 2, ej överstiger företagets 
dispensvärde vilket tillåter dem att släppa ut Cd-halter på upp till 20 µg/l. 
Uppmätta halter i provpunkt 2 är med andra ord 64 % lägre än det 
tillåtna dispensvärdet. 
Höga Cu-halter uppmättes totalt i 7 prover från 3 provpunkter (Fig. 13). 
Vid båda provtagningstillfällena uppmättes höga Cu-halter i provpunkt 2, 
4 och 5, varav de högsta halterna i båda fallen uppmättes i provpunkt 5. 
Vid första provtagningstillfället uppmättes en halt som var 5 gånger 
högre än varningsvärdet och vid provtagningstillfälle 2 uppmättes en halt 
som var nästan 5 gånger högre än varningsvärdet. De höga halter som 
uppmättes i provpunkt 2 i anslutning till Boliden Minerals industri-
område överstiger kommunens varningsvärde, men ligger långt under 
företagets dispensvärden. Vid provtagningstillfälle 1 låg den högsta upp-
mätta halten från provpunkt 2 mer än 81 % under dispensvärdet och vid 
provtagningstillfälle 2 låg den uppmätta halten mer än 57 % under 
dispensvärdet. I 9 av de 13 proverna var Cu-halten högre vid prov-
tagningstillfälle 2 än provtagningstillfälle 1. Undantagen är proverna från 
provpunkt 1, 5, 8 samt dag-provet från provpunkt 10. Anledningen till 
att Cu-halten generellt sett var högre vid provtagningstillfälle 2 antas 
bero på inläckage av vatten. Cu är en metall som påvisat lakar från gruv-
avfallet från Bolidengruvan (se lakförsök). När det gäller provpunkt 5 så 
är proverna tagna i olika brunnar vilket leder till att resultaten bara därför 
kan skilja sig åt. Vid första provtagningstillfället uppmättes höga halter av 
flera ämnen i provpunkt 8, vid det andra provtagningstillfället uppmättes 
å andra sidan inga höga metallhalter. Detta kan antigen bero på 
inläckage, vilket har spätt ut metallhalterna i vattnet, alternativt låg 
verksamheten i industriområdet nere vid det andra provtagningstillfället. 
Det kan ha varit en ren tillfällighet att någon aktivitet hade lett till att 
höga halter uppmättes vid första provtagningstillfället. 
Höga halter av Cr uppmättes endast i ett prov från en provtagnings-
punkt, nämligen från provpunkt 6 vid det första provtagningstillfället 
(Fig. 14). I alla fall utom ett uppmättes högre Cr-halter vid det första 
provtagningstillfället jämfört med det andra. Undantaget är provpunkt 2 
där det vid provtagningen på eftermiddagen/kvällen vid provtagnings-
tillfälle 2 uppmättes något högre Cr-halter än vid kvällsprovtagningen vid 
provtagningstillfälle 1. Anledningen till att Cr-halten var högre vid prov-
tagningstillfälle 1 jämfört med tillfälle 2 kan vara att Cr-halten i inläckan-
de vatten är låg och därmed späds Cr-halten i de olika provpunkterna ut. 
Det kan också ha varit en ren tillfällighet att höga Cr-halter uppmättes 
vid första provtagningstillfället. Den högsta Cr-halten vid provtagnings-
tillfälle 1 (provpunkt 6) var nästan 1,5 ggr högre än varningsvärdet, 



Tungmetaller i Bolidens spillvattenledningsnät 
 

 33 

medan den högsta halten som uppmättes vid provtagningstillfälle 2 låg 
mer än 91 % under varningsvärdet. 
När det kommer till Ni och Hg så uppmättes inga halter som överskred 
kommunens varningsvärde (Fig. 15-16). När det gäller Hg uppmättes 
generellt sett högst halter vid provtagningstillfälle 1, med undantaget 
kvällsprovtagningen i provpunkt 2 som visade en högre halt än samma 
prov från det första provtagningstillfället. Den högsta uppmätta halten 
vid provtagningstillfälle 1 (provpunkt 6) låg 74 % under varningsvärdet, 
och den högsta uppmätta halten vid provtagningstillfälle 2 (kvällsprovet i 
provpunkt 2) låg 87 % under varningsvärdet. Beträffande Ni-halten upp-
mättes högst halter vid provtagningstillfälle 2 i 8 av 13 prover. I proverna 
från provpunkt 1, 4 och 8 samt kvällsprovet från provpunkt 10 upp-
mättes högst halter vid det första provtagningstillfället och i provpunkt 5 
uppmättes lika höga halter vid båda tillfällena. De högsta halterna vid 
båda provtagningstillfällen uppmättes i provpunkt 5. Det uppmätta 
värdet låg vid båda tillfällena 18 % under varningsvärdet. 
Höga zinkhalter uppmättes i totalt 13 prover från 7 provtagningspunkter 
(Fig. 17). Vid provtagningstillfälle 1 uppmättes höga halter i provpunkt 2, 
4, 5, 8 samt 11 och vid det andra provtagningstillfället uppmättes höga 
halter i provpunkt 2, 4-7 samt 11. I 6 av 11 provpunkter uppmäts högre 
Zn-halter vid det andra provtagningstillfället jämfört med det första. 
Undantagen är provpunkt 1, 5, 8, 9 och 10 där högre halter uppmättes 
vid det första provtagningstillfället. Den högsta Zn-halterna som upp-
mättes vid provtagningstillfälle 1 (provpunkt 5) var mer än 12 ggr så hög 
som varningsvärdet, medan de två högsta värdena som uppmättes vid 
det andra provtagningstillfället (provpunkt 2) var 14 ggr så högt som 
varningsvärdet. De halter som uppmättes i provpunkt 2, i sanslutning till 
Boliden Minerals industriområde, överskrider kommunens varnings-
värde, men ligger vid provtagningstillfälle 2 nästan 69 % under dispens-
vädret och vid provtagningstillfälle 1 som minst nästan 89 % under 
dispensvärdet. 
Det kan konstateras att de uppmätta halterna av Cd, Cu och Zn i 
provpunkt 2 vid båda provtagningstillfällena ligger bland de högsta 
uppmätta i ledningsnätet. I vissa fall uppmätts här till och med de allra 
högsta halterna. Trots detta måste det tas i beaktande att de uppmätta 
halterna i samtliga fall ligger långt under de dispensvärde som 
kommunen har tagit fram till företaget och som är giltiga fram till och 
med 2017-08-31. 
Det uppmätta totalflödet in till reningsverket vid de två provtagnings-
tillfällen, 909 m3 respektive 2 154 m3, visar att flödet vid det andra prov-
tagningstillfället var mer än dubbelt så stort som flödet vid det första 
provtagningstillfället. Anledningen till detta antas vara att ett stort 
inläckage av smältvatten från snösmältningen sker. Analysen av flödena 
in till verket från tidigare år visar på stora skillnader, med lägst flöden 
under vintern i februari/mars när marken är frusen och högst flöden på 
våren i maj då snösmältningen har kommit igång. Höga flöden före-
kommer även på hösten i oktober/november. Intensiva höstregn kan 
vara en anledning till detta. De stora variationerna i flödet in till verket 
antas kunna förklaras av att inläckage av vatten sker på grund av att 
ledningsnätet är gammalt och otätheter kan förekomma. Dessutom är 
dräneringsvattnet anslutet till spillvattennätet i stora delar av samhället. 
De låga vattentemperaturer som uppmättes vid provtagningstillfälle 2 
tyder även de på att inläckage av vatten sker. 
Metallhalten i spillvattnet kan påverkas på två sätt av inläckande vatten. 
Om det inläckande vattnet innehåller låga metallhalter kan befintliga 
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metallhalter i spillvattnet spädas ut. Om det inläckande vattnet å andra 
sidan innehåller höga metallhalter kan metallhalten i ledningsnätet 
komma att öka. Materialet i marken runt ledningsnätet spelar därför en 
stor roll då inläckage av vatten sker. Det mesta tyder på att sulfidhaltigt 
material från gruvan har använts vid uppbyggandet av stora delar av den 
äldre norra delen av Boliden samhälle. Lakförsöken som utfördes på 
1980-talet bekräftar misstanken att sulfidhaltigt material kan ha använts i 
ledningsgravar samt vid byggandet av vägar på orten. Från lakförsöken 
visades att detta material lakar både Cu, Zn och Cd. Med tanke på att 
även dräneringsvattnet är anslutet till spillvattenledningsnätet i stora delar 
av samhället bör det även ifrågasättas om sulfidhaltigt material kan ha 
använts som dräneringsmaterial alternativt vid grundläggningen av olika 
byggnader i samhället. Detta kan i så fall vara en källa till de höga metall-
halterna i spillvattnet. 
Att det framförallt förekommer höga halter Cd, Cu och Zn tyder på att 
det är just gruvverksamheten i Boliden som ligger till grund för de höga 
metallhalterna i spillvattnet. Marken i området innehåller antagligen 
naturligt höga metallhalter, men i och med att sulfidmalmsgruvan togs i 
drift ökade vittringen av materialet med höga metallhalter i mark och 
vatten i gruvans närområde som följd. Om dessutom sulfidhaltigt 
material från gruvan har använts vid uppbyggandet av Boliden samhälle 
så kan detta material har spridits i samhället och vid kontakt med syre 
och vatten sker sedan en urlakning av metaller som Cd, Cu och Zn från 
detta material. Utlakningen sker sakta i början, men i takt med att ut-
lakningen fortgår sänks ofta pH-värdet i marken vilket ytterligare 
accelererar utlakningshastigheten, vilken efter cirka 100-150 år brukar 
stabilisera sig på en nivå som är cirka tio gånger högre än den 
ursprungliga utsläppsnivån. Om inget görs fortsätter sedan utlakningen i 
denna takt tills allt utlakningsbart material har lakats ur materialet. Om 
detta stämmer in på fallet i Boliden kan fortsatt höga metallhalterna i 
spillvattnet förväntas i framtiden och om utlakningen inte nått sin max-
nivå kan metallhalterna till och med komma att öka om inget görs. 
Halterna av Cd, Cu och Zn i spillvattnet kan förhoppningsvis komma att 
sänkas något då Boliden Minerals dispens för utsläpp av höga halter Cd, 
Cu, Zn, Ni och Pb går ut i augusti 2017, förutsatt att halterna i deras 
utsläpp faktiskt minskar och att inga nya dispenser ges. Diskussioner 
mellan Skellefteå kommun och Boliden Mineral förs för att ta fram 
åtgärder som kan leda till sänka utsläppshalter av metaller. Detta är ett 
mycket viktigt samarbete och det är viktigt att båda parter tar sitt ansvar 
och gör sitt bästa för att situationen ska förbättras. 
Om de uppmätta metallhalter i provpunkt 2 och 11 från provtagnings-
tillfälle 1 och 2 jämförs med de uppmätta metallhalterna vid Bolidens 
Minerals anslutningspunkt till det kommunala spillvattennätet respektive 
halterna i inkommande vatten till Bolidens ARV vilka uppmättes 2013 
kan konstateras att halterna in till reningsverket generellt sett är högre 
idag, medan värdena från Boliden Mineral är lägre. Trots att metallhalten 
alltså har minskat i utsläppen från Boliden Minerals industriområde har 
metallhalten i inkommande spillvatten till Bolidens ARV ökat. Det bör 
dock noteras att proverna från 2013 är dygnsprover, medan proverna 
från 2015 är stickprover. 
Om de uppmätta metallhalterna vid provtagningstillfälle 1 och 2 jämförs 
med de genomsnittliga metallhalterna i obehandlat spillvatten som 
presenterades av Christer Berg (1986) kan det konstateras att halterna i 
många prov överstiger genomsnittshalterna. Vid provtagningstillfälle 1 
överstiger 6 prover den genomsnittliga Cd-halten presenterad av Berg 
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(1986), 4 prover Cr-halten, 6 prover Cu-halten, 3 prover Ni-halten, 
9 prover Pb-halten och 6 prover Zn-halten. Vid provtagningstillfälle 
2 överstiger 8 prover den genomsnittliga Cd-halten presenterad av Berg 
(1986), 9 prover Cu-halten, 4 prover Ni-halten, 6 prover Pb-halten och 
7 prover Zn-halten. 
Vid en jämförelse mellan den uppmätta metallhalten i slam från Bolidens 
reningsverk från åren 2006-2007 samt 2011-2014 och den genomsnittliga 
metallhalt i slam som presenterades av Christer Berg (1986) konstateras 
att Cd-, Cu- och Zn-halten i slammet från Boliden överstiger den 
genomsnittliga halten under alla år. Halten Cr, Hg och Ni ligger ständigt 
under de genomsnittliga halterna och när det gäller Pb har halten i 
slammet från Boliden överskridit genomsnittshalten under tre år. 

5.1. Förslag till fortsatt arbete 
Med hjälp av stickprovtagningen som har genomförts vid två prov-
tagningstillfällen under våren 2015 har det konstaterats att höga metall-
halter av framförallt Cd, Cu och Zn förekommer i spillvattnet i de norra 
delarna av Boliden samhälle. Allt tyder på att detta beror på gruv-
verksamheten som har ägt rum och fortfarande äger rum i Boliden. Det 
har från tidigare provtagningar konstaterats att sulfidhaltigt material från 
gruvan antagligen har använts vid uppbyggandet av vägar samt i 
ledningsgravar i de norra delarna av samhället. Lakförsök på detta 
material visar på läckage av Cu, Cd och Zn, vilket stämmer väl överens 
med de höga metallhalter som har uppmätts i spillvattennätet.  
För att identifiera hur mycket materialet i marken lakar olika metaller bör 
lakförsök genomföras på sediment från de norra delarna av samhället, 
liknande dem som genomfördes av VBB 1984. Visar det sig att sulfid-
haltigt material som lakar Cu, Cd och Zn finns i stora delar av de norra 
delarna av samhället är detta källan till de höga halterna i spillvattnet. 
Problemet med höga metallhalter kommer då att fortsätta så länge 
inläckage av vatten som passerar detta material fortsätter. För att minska 
problemet bör därför ledningsnätet ses över. Undersökningar för att 
identifiera om och vart det sker inläckage i ledningsnätet bör också 
genomföras. För att minska metallhalterna i framtiden kommer för-
modligen ledningsnätet i de norra delarna av Boliden behöva gås igenom 
och bytas ut. Detta kommer vara ett omfattande arbete som kommer ta 
tid och kosta mycket pengar. 
En del i att minska metallhalterna i spillvattnet är att minska utsläppen av 
Cd, Cu och Zn från Boliden Minerals industriområde. Den nuvarande 
dispensen räcker fram till sista augusti 2017 och förnyas inte dispensen 
efter det kommer halterna i spillvattnet förmodligen att minska något 
eftersom metallhalterna från industriområdet är bland de högsta i hela 
spillvattennätet. Om inläckage av vatten med höga metallhalter fortsätter 
kommer de höga halterna i spillvattnet dock inte upphöra. 
För att få en bättre bild över metallhalterna i spillvattennätet bör fler och 
intensivare provtagningar genomföras i de norra delarna av Bolidens 
samhälle. Dygnsprovtagning kan genomföras för att se hur metall-
halterna ser ut under dygnet. Prover bör även tas på dricksvattnet för att 
kontrollera vilka metallhalter det innehåller. Metallhalten i spillvattnet 
hänger nämligen ihop med metallhalten i dricksvattnet. 
Om det är möjligt att koppla dräneringsvattnet på dagvattenledningarna 
kan det vara en åtgärd som kan minska metallhalterna i spillvattnet, 
förutsatt att detta vatten innehåller höga metallhalter. Om det är möjligt 
att koppla dräneringsvattnet på dagvattnet istället för spillvattnet kan det 
vara en bra idé att ta prover på dräneringsvattnet för att se vilken effekt 
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detta skulle kunna tänkas få. Dock skulle dräneringsvattnet då ledas 
orenat ut till sjöar och vattendrag tillsammans med dagvattnet. Konse-
kvensen av detta bör undersökas innan åtgärden vidtas. 
Om inga åtgärder genomförs är det troligt att metallhalterna i spillvattnet 
kommer vara fortsatt höga och eventuellt även stiga i framtiden. Detta 
kommer att leda till att slammet från Bolidens reningsverk fortsatt 
kommer innehålla höga metallhalter och att det måste tas om hand 
separat från resterande avloppsslam i kommunen. Något som i längden 
kommer bli både omständligt och kostsamt. Dessutom kan höga metall-
halter eventuellt finnas även i utgående vatten från reningsverket. 
Undersökningar bör därför genomföras för att kontrollera vilka effekter 
detta kan ha på nedströms recipienter. Det är önskvärt att fortsätta 
utredningar sker för att identifiera de exakta källorna samt vilka åtgärder 
som bäst kan genomföras för att minska metallhalter i slam och spill-
vatten. Ett fortsatt nära samarbete med Boliden Mineral kommer vara en 
viktig del i detta arbete. 

6. SLUTSATS 

Det förekommer höga halter av framförallt Cd, Cu och Zn in de äldsta 
norra delarna av spillvattennätet i Boliden samhälle, vilka ligger närmast 
Boliden Minerals industriområde. Cd och Zn som är upp till 14 gånger 
högre än kommunens varningsvärde för dessa metaller har uppmäts till-
sammans med Cu-halter som är upp till 5 gånger högre än varnings-
värdet. Detta återspeglas i provresultaten från inkommande spillvatten 
till Bolidens spillvattennät, vilka innehåller höga Cd- och Zn-halter.  
Högst halter har registreras i prov från provpunkt 2, vilken ligger i 
anslutning till Boliden Minerals industriområde, samt i prov från 
provpunkt 5, vilken är lokaliserad vid idrottsområdet Malmbacka. Det 
största totalflödet av metaller sker dock från område 4, vilket omfattar 
bostadsområden i de norra äldsta delarna av Boliden. 
Allt pekar på att det är gruvverksamheten i området som är källan till de 
höga metallhalterna. Lakförsök som genomfördes 1984 visade på att 
sulfidhaltigt material har använts i ledningsgravar samt vid vägbyggen i 
de norra delarna av samhället. Lakförsöken visade att materialet lakade 
just Cd, Cu och Zn. Det finns även dokumentation som pekar på att 
sulfidhaltigt material från gruvan har använts vid uppbyggandet av 
idrottsplatsen Malmbacka. Spillvattennätets ålder, flödesvariationerna 
under året samt de låga temperaturerna som uppmättes i spillvattnet 
tyder på att ett stort inläckage till ledningarna förekommer. 
Fortsatta undersökningar krävs för att identifiera i vilken utsträckning 
inläckage sker i ledningsnätet, om materialet i de norra delarna av 
Boliden samhälle består av sulfidhaltigt material som lakar Cu, Cd och 
Zn. Dessutom bör fler prover från de norra delarna av spillvattennätet 
tas för att identifiera dygnsvariationen av metallhalterna i de områden där 
höga halter har uppmätts. På så sätt kan de största problemområdena 
identifieras och lämpliga åtgärder identifieras. Förmodligen kommer en 
översyn av spillvattennätet bli nödvändig och ledningar kommer behöva 
bytas ut. Ett fortsatt nära samarbete med Boliden Mineral kommer vara 
nödvändigt för att komma till rätta med de höga metallhalterna. 
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APPENDIX I – TUNGMETALLER 

I denna rapport behandlas de sju metallerna bly (Pb), kadmium (Cd), 
koppar (Cu), krom (Cr), kvicksilver (Hg), nickel (Ni) och zink (Zn). De 
hör all till gruppen tungmetaller, vilka är en grupp metaller med en 
densitet på minst 5 g/cm3 (Alm et al., 1999). Vissa av dessa metaller är i 
små mängder essentiella för ett antal viktiga biologiska funktioner. Hit 
hör bland annat Cr, Cu, Ni och Zn. Andra tungmetaller som t.ex. Cd, 
Hg, och Pb har däremot ingen känd livsnödvändig funktion för männ-
iskor eller annat biologiskt liv. (Lantto Forsgren, 1994; Alm et al., 1999) 

Allmänt om tungmetaller 
Tungmetaller förekommer naturligt i varierande halter i naturen, både i 
mark, vatten, djur och människor. Metallerna förekommer ofta i kemiska 
föreningar med andra grundämnen och de kan inte brytas ner och 
förstöras i kemiska reaktioner (Lantto Forsgren, 1994). I sötvatten är de 
naturliga tungmetallhalterna låga, men halten varierar runtom i Sverige. I 
norra Sverige är de naturliga bakgrundshalterna generellt sett mycket låga 
(Tabell 15). (Alm et al., 1999) 
Faktorer som påverkar metallhalten i sjöar och vattendrag är bland annat 
berggrund och jordarter runt vattnen, vattnens innehålla av organiskt 
material och dess pH-värde. De faktorer som har störst inverkan är 
vattnets pH-värde samt dess innehåll av organiskt material. Generellt sett 
innebär ett lågt pH-värde ett vatten med högt metallinnehåll. Halterna av 
zink, kadmium och bly kan vara upp till 20 gånger högre i vatten med ett 
pH-värde runt 5-6 jämfört med ett pH-neutralt vatten (Naturvårdsverket, 
1998). I sura vatten stannar nämligen många metaller till stor del kvar i 
löst form istället för att fällas ut och sedimentera. Dessutom kan 
försurning av marken i närheten av vattendraget leda till att redan 
sedimenterade metaller löses upp och lakas ur marken. Vatten som 
innehåller mycket humus- och lerpartiklar har även det en högre 
metallhalt än klarare vatten eftersom metaller lätt binds till organiskt 
material. (Alm et al., 1999) 
De naturliga metallhalterna i sediment och organismer är generellt sett 
något högre än halterna i vatten. Detta beror på den naturliga anrikning 
som med tiden sker i sedimenten och organismerna. Halterna i sediment 
påverkas av flera olika faktorer, båda beträffande sedimentets samman-
sättning och dess omgivning. Vad gäller sedimentets sammansättning så 
ökar dess förmåga att binda metaller generellt om det innehåller en hög 
halt organiskt material, svavel och järn. Vad beträffar de omgivande för-
hållandena så ökar sedimentens förmåga att binda metaller ofta om det 
råder reducerade förhållanden. Däremot minskar ofta metallhalten i sedi-
ment som omges av försurade vatten eftersom utfällning och sedimenta-

Tabe l l  15.  Naturvårdsverket s  jämföre l s evärden för  bakgrunds-
ha l t en  av  tungmeta l l e rna Pb,  Cd,  Cu,  Cr ,  Hg,  Ni o ch  Zn i  s jöar  
o ch  va t t endrag  i  de  norra  de larna av  Sver i g e .  Värdena grundar  
s i g  på undersökningar  av  s jöar  o ch  va t t endrag  som har  e t t  pH-
värde  över  6 o ch  som in te  anses  vara  påverkade  av  lokala  
meta l lu t s läpp (Alm e t .a l . ,  1999) .  
 Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn 

Större vattendrag 
[μg/l] 

0,12 0,005 0,9 0,2 0,002 0,5 2,9 

Mindre vattendrag 
[μg/l] 

0,04 0,003 0,3 0,1 0,002 0,3 0,9 

Sjöar [μg/l] 0,11 0,009 0,3 0,05 0,002 0,2 0,9 
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tion av metaller då minskar, samtidigt som redan sedimenterade metaller 
kan lösas ut till vattnet igen. (Alm et al., 1999) 
Tungmetallernas tillgänglighet för växter och djur beror även den på en 
rad omständigheter. Biotillgängligheten hänger ofta ihop med den till-
gängliga halten av metallen som finns i vatten och sediment. Generellt 
sett så ökar biotillgängligheten ju större andel av en metall som finns i fri 
form. Faktorer som ökar biotillgängligheten i sötvatten är bland annat 
låga pH-värden, mjuka vatten samt låga halter organiska material. (Alm  
et al., 1999) 
Människor har sedan länge flitigt använt metaller i olika varor och pro-
dukter. Med tiden har vårt behov att utvinna metaller ökat och vår teknik 
har förfinats, men i samband med det har även de antropogena utsläpp-
en av metaller till miljön ökat. Olika mänskliga aktiviteter som t.ex. för-
bränning av fossila bränslen, gruvdrift och olika industrier har medfört 
ökade metallhalter i miljön, både lokalt och globalt. (Alm et al., 1999) 
Metallutsläpp som sker till luften kan spridas över mycket stora områden 
för att sedan deponeras långt från utsläppskällan. Detta skapar en diffus 
belastning över områdena där metallerna deponeras. Över Sverige har 
luftnedfall av metaller förekommit under en mycket lång tid, vilket har 
lett till en generell ökning av vissa metallhalter i svenska sjöar och vatten-
drag. Förutom de diffusa utsläppen av metaller till luften leder mänskliga 
aktiviteter även till punktutsläpp av metaller direkt till mark och vatten. 
Dessa utsläpp medför i många fall att metallhalter i området runt ut-
släppskällorna ökar mångfaldigt. (Alm et al., 1999) Sjöar och vattendrag 
nedströms gruvor eller gruvavfallsupplag innehåller till exempel ofta 
höga metallhalter i jämförelse med andra vatten (Naturvårdsverket, 
1998). 
Förhöjda metallhalter i miljön kan leda till allvarliga konsekvenser. Det 
gäller även de essentiella metallerna som även de blir giftiga i för höga 
halter.  I allmänhet är tungmetaller giftigare än lättare metaller och bio-
logiska störningar som t.ex. reproduktionssvårigheter hos fisk samt 
skador på växt- och djurplankton kan uppmärksammas redan vid relativt 
låga halter av många metaller. (Alm et al., 1999) 

Bly, Pb 
Bly är en giftig tungmetall som ofta förekommer i kombination med 
andra metaller som till exempel kadmium, koppar och zink (Lantto 
Forsgren, 1994). På grund av tidigare stora utsläpp till miljön främst via 
förbränning av blyhaltig bensin är bly idag en global miljöförorening 
(Persson, 2014). Bly förekommer både i mark, luft och vatten. Bly-
utsläppen till naturen har dock minskat kraftigt under senare år, mycket 
tack vare övergången till blyfri bensin samt införandet av katalysatorer i 
bilarna (Persson, 2014). Detta har medfört att blyhalten i bland annat 
grundvatten samt fisk från Östersjön kraftigt har minskat sedan 1990-
talet (Linderholm, 2015a). På grund av att bly binds starkt till organiskt 
material finns dock många blyföroreningar kvar i naturen (Lantto 
Forsgren, 1994). Då förhållandena ändras läcker bly från dessa föroren-
ingar sakta ut i sjöar och vattendrag, vilket är orsaken till att blyhalten i 
sjöar och vattendrag har varit relativt oförändrad de senaste tio åren trots 
att utsläppen har minskat (Linderholm, 2015a). 
Förekomst och användningsområden 
Bly används och har genom tiderna använts i många olika produkter, 
exempelvis i: mynt, batterier, glödlampor, kablar, ammunition, fiske-
sänken, konservburkar, färg, rostskyddsmedel och keramik (Lantto 
Forsgren, 1994; Persson, 2014; Linderholm, 2015a). Det största använd-
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ningsområdet för bly idag är bilbatterier och andra återuppladdningsbara 
batterier (Linderholm, 2015a). 
Människor exponeras för bly både genom kosten och genom andra 
externa källor. Trots att blyexponeringen kraftigt har minskat sedan 
mitten på 90-talet har människor fortsatt höga blyhalter i blodet 
(Livsmedelsverket, 2015a). Idag är mat och dryck den största källan till 
mänsklig blyexponering, även om halterna i många livsmedel är relativt 
låga (Persson, 2014; Linderholm, 2015a). Vin, champinjoner, skaldjur, 
vilt som skjutits med blyammunition, samt inälvsmat som njure och lever 
är exempel på livsmedel som kan innehålla höga metallhalter (Persson, 
2014; Livsmedelsverket, 2015a). Det är dock inte via dessa livsmedel som 
vi får i oss störst mängder bly. Det är istället via livsmedel som grönsaker 
och spannmål som vi får i oss de högsta blyhalterna. Inte för att livs-
medlen innehåller höga blyhalter utan för att vi äter dessa livsmedel ofta 
(Livsmedelsverket, 2015a). Andra sätt som människor kan exponeras för 
bly är bland annat via smycken, hälsopreparat, kökskranar av mässing, 
elektriska leksaker, samt via äldre blyhaltiga glas och keramikprodukter 
som används för livsmedel. För barn kan även jord och damm i hemmet 
vara betydande exponeringskällor (Persson, 2014; Linderholm, 2015a; 
Livsmedelsverket, 2015a). 
Risker och hälsoeffekter 
Bly är en giftig tungmetall som inte har någon essentiell funktion för 
människor eller andra organismer. Redan vid mycket låga halter kan bly 
ge skador på nervsystemet, foster och små barn är särskilt känsliga 
(Persson, 2014; Linderholm, 2015a; Livsmedelsverket, 2015a). Förutom 
skador på nervsystemet kan höga blyhalter även påverka hjärnans 
utveckling hos små barn och foster (Persson, 2014). Detta kan leda till 
beteendestörningar, fördröjd utveckling samt nedsatt intellektuell kapa-
citet. Andra symptom som kan uppkomma om man exponerats för bly 
och blivit förgiftad är: trötthet, dålig aptit, blodbrist, nedsatt hörsel, 
huvudvärk, darrningar, njurpåverkan, skrumplever samt hos barn min-
skad skelettillväxt (Lantto Forsgren, 1994; Persson, 2014; Linderholm, 
2015a; Livsmedelsverket, 2015a). 

Kadmium, Cd 
Kadmium är en viktig metall med många användningsområden, men det 
är även en av de mest giftiga tungmetallerna (Berglund, 2015). Problem-
en med kadmium är att det är en mycket lättlöslig och lättrörlig metall 
som lätt sprids med vatten och enkelt tas upp av olika växter (Lantto 
Forsgren, 1994). Detta gör kadmium väldigt farligt om det sprids i 
naturen. På senare år har därför användningen och spridningen av kad-
mium reglerats hårt, vilket har bidragit till att utsläppen i Sverige har 
minskat sedan 1990-talet. Trots detta är kadmiumhalterna i många livs-
medel fortfarande oförändrat höga. (Linderholm, 2015b) 
Förekomst och användningsområden 
Kadmium har till stor del spridits till miljön i samband med verksamhet 
förknippade med gruv- och metallindustrin. Än idag är metallindustrin 
en av de största källorna till kadmiumutsläpp i Sverige, tillsammans med 
sopförbränning samt förbränning av fossila bränslen (Berglund, 2015; 
Linderholm, 2015b). Kadmiumutsläpp kan även ske från vägdamm samt 
via biltvättar och skrothantering (Lantto Forsgren, 1994). Dessutom kan 
kadmium även förekomma i produkter som till exempel: batterier, 
mineralgödsel, biobränslen, PVC-plaster, rostskyddsfärg, konstnärsfärg, 
bromsbelägg samt billacker (Lantto Forsgren, 1994; Berglund, 2015; 
Linderholm, 2015b; Livsmedelsverket, 2015b). 
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Människor som inte röker exponeras främst för kadmium via mat 
(Berglund, 2015; Linderholm, 2015b). Kadmiumhalten i de flesta livs-
medel vi äter är relativt låg (Livsmedelsverket, 2015b). Vissa livsmedel, 
som bland annat svamp, skaldjur, inälvsmat som till exempel njure och 
lever, fröer samt kakao, kan dock innehålla förhöjda kadmiumhalter. 
Liksom i fallet med bly får människor i sig de högsta kadmiumhalterna 
från livsmedel som spannmål, grönsaker och rotfrukter. Livsmedel som 
innehåller relativt låga kadmiumhalter, men som vi konsumerar ofta. 
(Berglund, 2015) 
När det gäller rökare är själva rökningen den största källan för kadmium-
exponering (Berglund, 2015; Linderholm, 2015b). Cigaretter innehåller 
mycket kadmium och cigarettröken absorberas lätt i lungorna (Berglund, 
2015; Livsmedelsverket, 2015b). Detta leder till att rökare ofta har flera 
gånger högre kadmiumhalt i blodet än icke-rökare. Dessutom har rökare 
ofta minst dubbelt så hög kadmiumhalten i njurarna jämfört med icke-
rökare.  Generellt sett har kvinnor ofta högre kadmiumhalter i kroppen 
jämfört med män (Berglund, 2015). Detta beror på att det är vanligt att 
kvinnor i barnafödande ålder har järnbrist, vilket underlättar kroppens 
kadmiumupptag (Livsmedelsverket, 2015b). 
Risker och hälsoeffekter 
I naturen kan kadmium störa olika ekosystem på grund av att det är 
giftigt för olika mikroorganismer och vattenlevande djur (Linderholm, 
2015b). Kadmium är även giftigt för människor. Om vi exponeras för 
kadmium absorberas tungmetallen lätt av människokroppen. Den 
ansamlas framförallt i njurarna där den sedan stannar kvar under lång tid. 
(Linderholm, 2015b; Livsmedelsverket, 2015b) Redan låga kadmium-
halter kan leda till förgiftningssymptom och högre exponeringar kan till 
exempel leda till skador på njurarna, cancer, samt benskörhet (Lantto 
Forsgren, 1994; Linderholm, 2015b; Livsmedelsverket, 2015b). 

Koppar, Cu 
Koppar är en essentiell metall för både växter, djur och människor. Både 
förhöjda kopparhalter samt kopparbrist kan leda till allvarliga konse-
kvenser för människor, växter och djur. Tack vare att reningsutrustning-
en i smältverk har förbättrats under senare år har kopparutsläppen till 
luften kunnat minskas.  Under senare delen av 2000-talet har även 
kopparhalten i sjöar och vattendrag minskat. (Linderholm, 2014a) 
Förekomst och användningsområden 
Koppar har många användningsområden. Det förekommer bland annat i 
kablar, generatorer, kopparrör, gödsel, foder, bekämpningsmedel, 
bottenfärg till båtar, samt i träskyddsmedel (Lantto Forsgren, 1994; 
Linderholm, 2014a). Innan metallsmältverkens reningsutrustning för-
bättrades var smältverken den största källan till metallutsläpp till luften. 
Idag har trafiken tagit över den titeln. Koppar används bland annat i 
bilarnas bromsbelägg, vilket innebär att koppar släpps ut i miljön varje 
gång man bromsar (Linderholm, 2014a). När det gäller utsläpp till sjöar 
och vattendrag är gruv- och metallindustrin fortfarande stora källor 
(Lantto Forsgren, 1994; Linderholm, 2014a). Men utsläpp förekommer 
även till följd av korrosion i vattenrör av koppar (Livsmedelsverket, 
2015c). 
Människor får främst i sig koppar via kosten. Koppar finns i låga halter i 
alla livsmedel, men kan förekomma i högre halter ibland annat: nötter, 
frön, kakao och lever (Linderholm, 2014a). 
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Risker och hälsoeffekter 
Koppar är en livsnödvändig tungmetall som behövs i flera biologiska 
processer. Förekommer ämnet i förhöjda alternativt för låga halter kan 
det dock bli skadligt för både människor, växter och djur. I naturen kan 
förhöjda kopparhalter skada mark- och vattenlevande organismer, samt 
allvarligt skada växternas rötter, vilket i värsta fall kan leda till skogsdöd 
(Lantto Forsgren, 1994). 
För människor kan förhöjda kopparhalter kortsiktigt leda till kräkningar 
och diarréer, och på lång sikt till mer allvarliga konsekvenser som lever-
skador. Liksom i fallet med många andra metaller, är små barn den mest 
utsatta gruppen De små barnens ämnesomsättning är nämligen inte fullt 
utvecklad, vilket gör dem extra känsliga för exponering av höga koppar-
halter. (Livsmedelsverket, 2015c) 

Krom, Cr 
Krom är i små mängder essentiellt för viktiga biologiska processer, i för-
höjda halter kan ämnet dock vara skadligt för människor, djur och natur 
(Lantto Forsgren, 1994). 
Förekomst och användningsområden 
Krom används i flera produkter. Det kan till exempel återfinnas i bland 
annat färg, gjutjärn, impregneringsmedel, rostskyddsmedel, bilbromsar, 
katalysatorer och färgborttagningsmedel (Lantto Forsgren, 1994).   
Risker och hälsoeffekter 
I naturen kan förhöjda kromhalter försämra markens biologiska pro-
cesser. Hos människor kan höga kromhalter leda till allergier eller i värsta 
fall cancer. (Lantto Forsgren, 1994) 

Kvicksilver, Hg 
Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna som finns och redan små 
mängder av ämnet kan leda till stora negativa konsekvenser för männ-
iskor, djur och natur. Kvicksilver hör till den grupp av ämnen som ska 
fasas ut ur samhället i enlighet med miljömålet Giftfri miljö. Utsläppen 
av kvicksilver har kraftigt minskat sedan början av 1990-talet. Detta tack 
vare att bättre reningsutrustningar infördes i svenska förbränningsanlägg-
ningar, sopsorteringen förbättrades samt att det har bedrivits ett aktivt 
arbete för att minska användandet av metallen. (Ceesay, 2014; 
Linderholm, 2015c) 
Trots de minskade utsläppen i Sverige förekommer fortfarande stora 
atmosfäriska nedfall av kvicksilver över Sverige (Linderholm, 2015c). 
Detta till följd av att utsläpp i andra länder. Kvicksilver kan nämligen 
färdas mycket långt i atmosfären. Till följd av detta samt det faktum att 
kvicksilver binds hårt till organiskt material leder till att kvicksilver finns 
kvar i miljön väldigt länge och ansamlas i mark, vatten samt i levande 
organismer (Lantto Forsgren, 1994; Ceesay, 2014; Linderholm, 2015c). 
Kvicksilverhalterna i insjöfisk är fortfarande mycket höga (Livsmedels-
verket, 2015d). 
Förekomst och användningsområden 
Användningen av kvicksilver har drastiskt minskat och i Sverige finns det 
sedan 2009 ett generellt förbud mot användande av kvicksilver, där 
endast ett fåtal användningsområden undantas (Ceesay, 2014). Kvick-
silver kan dock fortfarande förekomma i äldre produkter. Kvicksilver 
kan bland annat återfinnas i produkter som termometrar, batterier, 
lysrör, färger, strömbrytare, laboratorieinstrument samt i dentala och 
medicinska preparat (Lantto Forsgren, 1994). 



Jessica Jansson              LWR-EX-2015:17 

 

 VI 

De största kvicksilverutsläppen globalt sker idag i samband med små-
skalig guldutvinning (Linderholm, 2015c). Tidigare har kvicksilver även 
använts vid lagning av tänder med så kallade amalgamfyllningar (Lantto 
Forsgren, 1994; Linderholm, 2015c). Även om amalgamfyllningar inte 
används idag kan kvicksilver ha lagrats upp i spillvattenledningarna. 
Kvicksilverutsläpp förekommer därför än idag från tandläkarmottagning-
ar och krematorier på grund av dessa amalgamfyllningar. På sikt kommer 
dock dessa utsläpp att upphöra (Ceesay, 2014; Linderholm, 2015c). 
Kvicksilverutsläpp förekommer även i form av läckage från soptippar, 
utsläpp från smältverk och andra industrier, samt vid förbränning av 
avfall och fossila bränslen (Lantto Forsgren, 1994; Linderholm, 2015c). 
Människor kan exponeras för kvicksilver både via födan och via viss 
yrkesmässig exponering. Den yrkesmässiga exponeringen kan ske inom 
tandvården samt i vissa industrimiljöer som exempelvis i samband med 
tillverkningen av lysrör och batterier som innehåller kvicksilver (Ceesay, 
2014; Linderholm, 2015c). I maten förekommer kvicksilver främst i fisk. 
Höga halter har uppmätts i insjöfisk och generellt innehåller stora fiskar 
högst kvicksilverhalter. (Ceesay, 2014; Linderholm, 2015c; Livsmedels-
verket, 2015d) 
Risker och hälsoeffekter 
Kvicksilver är en tungmetall som i förhöjda halter i naturen är giftig för 
både växter och djur. En del kvicksilver kan i naturen omvandlas till så 
kallat metylkvicksilver, vilket är en extremt giftig kvicksilverförening. 
Metylkvicksilver kan lätt tas upp av levande organismer och ansamlas i 
högre halter ju högre upp i näringskedjan man kommer. Kvicksilvret 
påverkar olika biologiska processer och de högst halter återfinns i rov-
djur, rovfåglar och större rovfiskar. (Ceesay, 2014; Linderholm, 2015c; 
Livsmedelsverket, 2015d) 
Hos människor kan höga kvicksilverhalter leda till hjärnskador, skador 
på syn och hörsel samt skador på det centrala nervsystemet (Lantto 
Forsgren, 1994; Ceesay, 2014; Linderholm, 2015c; Livsmedelsverket, 
2015d). Mest känsliga för kvicksilverexponering är foster och små barn 
som ännu inte har ett fullt utvecklat nervsystem (Linderholm, 2015c). 
Forskning visar att längre kvicksilverexponering av barn kan leda till 
inlärningssvårigheter samt försämrad intellektuell kapacitet (Ceesay, 
2014). Symptom på kvicksilverförgiftning kan vara darrningar och 
skakningar samt psykiska symptom som sömnlöshet, oro och rastlöshet 
(Lantto Forsgren, 1994). 

Nickel, Ni  
Nickel är ett ämne som i små mängder antagligen är essentiellt för vissa 
biologiska funktioner, det är dock inte klart om nickel spelar någon livs-
avgörande roll för just människor. Nickel har en biologisk halveringstid 
på mellan 1-2 dygn och försvinner därmed relativt snabbt ut ur våra 
kroppar, framförallt via urinen (Lantto Forsgren, 1994). 
Förekomst och användningsområden 
Nickel förekommer i flera produkter. Bland annat kan nickel återfinnas i 
stål, mynt, smycken och andra förnicklade produkter (Lantto Forsgren, 
1994). 
Risker och hälsoeffekter 
Nickel kan leda till allergiska besvär för människor. Vid hög exponering 
kan nickel leda till cancer i näsa, lungor och bihålor. (Lantto Forsgren, 
1994) 
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Zink, Zn 
Zink är en vanligt förekommande tungmetall som hör till gruppen 
mindre farliga tungmetaller (Linderholm, 2014b).  Zink sprids lätt med 
vatten tack vare att det lätt tas upp av markvatten (Lantto Forsgren, 
1994).  Sedan början av 2000-talet har zinkhalterna i naturen minskat 
något till följd av att nedfallet av zink från atmosfären antas ha minskat, 
samtidigt som även försurningen av mark och vatten har minskat 
(Linderholm, 2014b). 
Förekomst och användningsområden 
Höga zinkhalter kan förekomma naturligt i malmområden. Gruv- och 
metallindustrin utgör en stor källa till zinkutsläpp, andra källor är utsläpp 
från kemiska industrier, textil- och läderindustrier, hustakstillverkning, 
bildäcksslitage, samt oljeförbränning (Lantto Forsgren, 1994; Linder-
holm, 2014b). Zink förekommer i rostskyddsmedel, men även i många 
andra produkter som till exempel i färger och lacker, katalysatorer, foder 
samt som ytbeläggning på många metall- och elektronikprodukter 
(Lantto Forsgren, 1994; Linderholm, 2014b). 
Människor exponeras främst för zink via födan. Exempel på livsmedel 
som vi främst får i oss zink ifrån är bland annat ost, mjölk, kött och fisk 
(Linderholm, 2014b). 
Risker och hälsoeffekter 
Även om zink är ett essentiellt ämne som hör till de mindre farliga tung-
metallerna så kan förhöjda halter av ämnet vara giftigt för både männ-
iskor och miljön. Höga zinkhalter kan till exempel skada vattenlevande 
organismer. Även zinkbrist kan påverka människors hälsa negativt. 
(Linderholm, 2014b) 

Tungmetaller från hushåll 
Tungmetallutsläppen från hushållen sker både från människorna själva 
samt från olika hushållsaktiviteter. Alla människor innehåller vissa halter 
av tungmetaller som vi framförallt får i oss via mat och dryck. En del av 
dessa metaller lämnar med tiden kroppen via urinen samt fekalierna. 
Fekalier är en av de vanligaste källorna till utsläpp av kadmium och 
kvicksilver till spillvatten. Andra vanliga kadmiumkällor är äldre plast-
artiklar och cigarettfimpar. Sönderslagna kvicksilvertermometrar är ett 
exempel på en annan kvicksilverkälla. (Lantto Forsgren, 1994) 
Metaller tillförs även spillvattnet från hushållen vid städ- och tvättvatten. 
Damm kan innehålla relativt höga metallhalter, liksom olika tvättmedel 
och rengöringsprodukter. Majoriteten av tungmetallutsläppen från hus-
håll till atmosfären sker i samband med bilåkning samt vid förbränning 
av fossila bränslen för uppvärmning. Biltrafiken är bland annat en stor 
källa till blyutsläpp. (Lantto Forsgren, 1994) 

Tungmetaller från industrin 
Tungmetallutsläpp sker från många olika typer av industrier. Några 
exempel är verkstäder, ytbehandlingsverksamheter tandläkarmottagning-
ar, tryckerier, fotografer och bilvårdsanläggningar.  Från bilvårdsanlägg-
ningar som till exempel biltvättar och verkstäder kan utsläpp av till 
exempel, bly, kadmium och zink förekomma. Soptippar och sopför-
bränningsanläggningar är andra områden där metallutsläpp förekommer, 
både genom läckage från soptipparna och vid förbränning av soporna. 
(Lantto Forsgren, 1994) 
I Sverige står gruvindustrin för några av de största metallutsläppen till 
miljön. Utsläppen sker i samband med själva malmbrytningen, vid ut-
vinningen och bearbetningen av metallerna samt från gruvavfallet. Just 
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gruvavfallet är på vissa håll i Sverige en stor källa till höga metallhalter i 
sjöar och vattendrag. (Lantto Forsgren, 1994) 

Gruvindustrin 
Gruvdriften i Sverige är gammal och man tror att malm har brutits här i 
minst 1000 år. Malmbrytningen i Sverige sker framförallt i två olika typer 
av gruvor, järnmalmsgruvor och sulfidmalmsgruvor. Ur järnmalmen 
utvinns järn medan man ur sulfidmalmen utvinner flera olika metaller, 
bland annat guld, silver, koppar, bly och zink. Förutom metaller inne-
håller sulfidmalmen även svavel. (Naturvårdsverket, 1998) 
Generellt sett har svensk järnmalm en järnhalt på runt 65 %. Metallhalt-
en i sulfidmalmen är dock mycket lägre, zinkhalten kan ligga på 5-10 %, 
blyhalten på 2-5 % och kopparhalten på 0,3-1 %. (Naturvårdsverket, 
1998) 
Gruvavfall 
Inom gruvindustrin skapas stora mängder avfall, både från själva 
brytningen samt från utvinningsprocesserna. Avfallet består av gråberg, 
anrikningssand samt restprodukter från vattenrening. Gråbergsavfall 
deponeras ofta ovan jord i anslutning till gruvorna medan anriknings-
sanden deponeras ovan eller under jord i anslutning till anrikningsverken. 
(Naturvårdsverket, 1998) 
Hur stora avfallsmängder som skapas beror av både brytningsmetod 
samt vilken typ av malm som bryts. Malmbrytning ovan jord i så kallade 
dagbrott skapar mer avfall än malmbrytning under jord. I en järnmalms-
gruva blir ca 30 % av materialet som bryts avfall, medan motsvarande 
summa i en sulfidmalmsgruva är hela 99 %. År 1996 uppskattades det att 
det i Sverige fanns mer än 600 miljoner ton ackumulerat avfall från 
sulfidmalmsgruvor och cirka 300 miljoner ton från övriga gruvor. 
(Naturvårdsverket, 1998) 
Problemet med restprodukter från gruvindustrin är att gruvavfall ofta 
innehåller en relativt hög metallhalt. Generellt sett brukar avfallet inne-
hålla ca 10 % av malmens metallinnehåll. Även om metallhalterna inte är 
så höga att de är lönsamma att utvinna, så kan läckage förekomma med 
allvarliga miljökonsekvenser som följd. (Naturvårdsverket, 1998) 
Miljörisker förknippade med sulfidhaltigt gruvavfall 
De största miljöproblemen med gruvavfall är förknippade med läckage 
av metaller och försurande ämnen. Sulfidhaltigt gruvavfall utgör den 
största risken i detta avseende eftersom sulfidhaltigt gruvavfall är mer 
benäget att släppa ifrån sig metaller och försurande ämnen när det vittrar 
än vad övrigt gruvavfall är. I det sulfidhaltiga gruvavfallet är metallerna 
bundna till svavel i så kallade metallsulfider. Då metallsulfiderna kommer 
i kontakt med syre och vatten oxideras svavlet till sulfat samtidigt som 
metall- och vätejoner frigörs. De fria metalljonerna lakas sedan ut ur 
avfallet och följer med vattnet, medan de fira vätejonerna skapar sura 
förhållanden vilket påskyndar metallurlakningen. (Naturvårdsverket, 
1998) 
Det är flera faktorer som påverkar vittringshastigheten och där med även 
läckaget av metaller och försurande ämnen. De allra viktigaste faktorerna 
är tillgången till syre och vatten. Andra viktiga faktorer är mineralets 
sammansättning och dess partikelstorlek, samt omgivningens temperatur 
och pH-värde. Små partikelstorlekar leder till att en större yta av sulfid-
mineralet är tillgängligt för vittringsreaktioner. (Naturvårdsverket, 1998) 
Sulfidmineral som innehåller höga halter pyrit är mycket lättvittrade och 
bildar svavelsyra när det oxiderar. Svavelsyran bidrar till att sänka pH-



Tungmetaller i Bolidens spillvattenledningsnät 
 

 IX 

värdet i omgivningen vilket snabbar på vittringsprocessen ytterligare då 
många metaller blir mer lättlösliga i sura vatten. Dessutom leder det låga 
pH-värdet till att metallerna lättare stannar i löst form istället för att fällas 
ut och sedimentera.  Vid riktigt låga pH-värden kan även vissa bakterier 
påskynda vittringen ytterligare. (Naturvårdsverket, 1998) 
Vittringsprocessen går även snabbare vid högre temperaturer. Något 
som däremot saktar ner nedbrytningen är om avfallet innehåller 
buffrande mineral som till exempel kalcit, dolomit eller silikater. När 
dessa mineral frigörs under vittringsprocessen reagerar de med 
svavelsyran som bildas från pyriten och bildar gips och metallhydroxid, 
vilket motverkar att metaller och försurande ämnen fälls ut. Det krävs 
dock tre gånger så mycket buffrande mineral än svavel för att processen 
ska vara neutraliserande. (Naturvårdsverket, 1998) 
Konsekvenserna av metalläckagen har observerats i många gruv-
recipienter. I flera fall har kadmium- och zinkhalter som är 20-50 gånger 
högre än sjöns bakgrundshalter uppmätts och på vissa håll har koppar-
halter som är 50-200 gånger högre än det normala observerats.  De höga 
metallhalterna medför risker för allvarliga biologiska störningar med 
negativa effekter på växt- och djurplankton, fiskar och vattendragens 
bottenfauna som följd. (Naturvårdsverket, 1998) 
I början av 1970-talet började miljökonsekvenserna av metalläckage från 
sulfidhaltigt gruvavfall uppmärksammas i Sverige. Sedan dess har mycket 
gjorts för att minimera metalläckaget, både vad gäller utredningar, 
forskning och olika projekt inom området, både i Sverige och inter-
nationellt. Det konstaterades att de största läckagen skedde från deponier 
med sulfidhaltigt gruvavfall som inte hade efterbehandlats efter att de 
stängts. Forskning visar att läckagen från vittringsbenäget sulfidhaltigt 
avfall till en början sker långsamt, men i samband med att metaller och 
försurande ämnen börjar frigöras så accelererar utsläpps halterna snabbt 
tills den stabiliseras efter ca 100-150 år. Läckaget är då omkring tio 
gånger så stort jämfört med vad det var i början, och utlakningen fort-
sätter med denna hastighet tills alla utlakningsbara metaller har frigjorts. 
Normalt sett efterbehandlades inte deponier som avslutades innan 1980-
talet. Fram tills idag har ett flertal äldre deponier åtgärdats i efterhand för 
att minska metalläckaget, men många deponier återstår. (Naturvårds-
verket, 1998) 
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APPENDIX II – PROVTAGNINGSTILLFÄLLE 1 

Bilder och kommentarer från det första provtagningstillfället.  
Provpunkt: P1 
Område: 1 
Brunn: SNB513  
Provtagningstidpunkt: 15.10 
Lufttemperatur: 7.5°C 
Kommentar: Betongbrunn i slänt vid slutet av en 
grusväg till en pumpstation. Begravd av några 
decimeter snö. Hyfsat mycket vatten och hyfsat 
mycket flöde  
Provpunkt: P2 
Område: 2 
Brunn: STB1349 
Kommentar: Liten gjutjärnsbrunn i skogen vid 
pumpstation. Begravd av ca 1 m snö.  
Prov P2A 
Provtagningstidpunkt: 12.15 
Lufttemperatur: 7.0°C 
Kommentar: Prov taget dagtid då flödet från 
industrierna antas vara högt. Porlande flöde. 
Prov P2B 
Provtagningstidpunkt: 19.00 
Lufttemperatur: -1.0°C 
Kommentar: Prov taget kvällstid då flödes från 
industrierna antas vara lågt. Ökat flöde.  

 

Provpunkt: P3 
Område: 3 
Brunn: SNB3926 
Provtagningstidpunkt: 12.45 
Lufttemperatur: 8.5°C 
Kommentar: Gjutjärnsbrunn i korsning, asfalts-
väg. Begravd under ca 1 dm is. Porlande flöde.  
Provpunkt: P4 
Område: 4  
Brunn: SNB2232  
Provtagningstidpunkt: 13.00 
Lufttemperatur: 8.5°C 
Kommentar: Gjutjärnsbrunn i backe, asfalterad 
väg. Brunnen låg precis där allt smältvatten rann 
och var täckt av grus och vatten. När brunns-
locket lyftes av rann allt smältvatten ner i 
brunnen. Högt flöde. 

 
Provpunkt: P5 
Område: 5 
Brunn: SNB1483 
OBS! Fel brunn! Skulle ha tagit prov ur 
STB1257. 
Provtagningstidpunkt: 10.15 
Lufttemperatur: 5.5°C 
Kommentar: Provpunkten fick flyttas då den 
tänkta provpunkten inte gick att komma åt då 
den var lokaliserad på en villatomt under en 
massa bråte. Betongbrunn i skogsdunge, ej 
täckt av snö eller is. Mycket lite vatten i brunnen 
som skulle behöva rengöras, i princip inget 
flöde. OBS! Fel brunn! Skulle ha tagit prov ur 
STB1257. 
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Provpunkt: P6 
Område: 6 
Brunn: SNB4700 
Provtagningstidpunkt: 14.45 
Lufttemperatur: 7.5°C 
Kommentar: Gjutjärnsbrunn i korsning, asfalter-
ad väg. Delar av brunnen begravd under några 
centimeters is. Lite vatten, lågt flöde. 

 
Provpunkt: P7  
Område: 7 
Brunn: SNB1347 
Provtagningstidpunkt: 14.05 
Lufttemperatur: 9.5°C 
Kommentar: Gjutjärnsbrunn i korsning, asfalts-
väg. Begravd under några cm is. Ok flöde, mest 
flöde uppifrån.  
Provpunkt: P8 
Område: 8 
Brunn: SNB321 
Provtagningstidpunkt: 13.50 
Lufttemperatur: 9.0°C 
Kommentar: Gjutjärnsbrunn i vägkanten, asfalts-
väg. Begravd under ca 1 m snö. Lågt flöde.  
Provpunkt: P9 
Område: 9 
Brunn: SNB1732  
Provtagningstidpunkt: 13.20 
Lufttemperatur: 8.5°C 
Kommentar: Gjutjärnsbrunn i korsning i backe, 
asfaltsväg. Begravd under några centimeter is. 
Mycket vatten men lågt flöde.   
Provpunkt: P10 
Område: 10 
Brunn: SNB5417 
Kommentar: Betongbrunn bredvid bäck längs 
stig i skogen. Ej täckt av snö och is.  
Prov P10A 
Provtagningstidpunkt: 13.10 
Lufttemperatur: 8.5°C 
Kommentar: Prov taget dagtid då flödet från 
hushållen antas vara lågt. Lågt flöde. 
Prov P10B 
Provtagningstidpunkt: 19.40 
Lufttemperatur: 1.0°C 
Kommentar: Prov taget kvällstid då flödet från 
hushållen antas vara högt. Lågt flöde. 

 

 
Provpunkt: P11 
Område: Bolidens ARV 
Brunn: Inkommande vatten 
Provtagningstidpunkt: 14.30 
Lufttemperatur: 6.5°C 
Kommentar: Prov taget inne i ARV på inkomm-
ande vatten. Flödet in till verket varierar kraftigt 
beroende på om pumparna är på eller av. Då 
pumparna är på, vilket de var då provet togs, 
var flödet in till verket ca 123 m3/h. Då pump-
arna var av är flödet å andra sidan bara ca 
0,3 m3/h. Det totala flödet in till verket under ett 
dygn mäts. Detta värde måste dock läsas av 
nästa dygn då mätningarna börjar och slutar vid 
midnatt.  
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APPENDIX III – PROVTAGNINGSTILLFÄLLE 2 

Bilder och kommentarer från det andra provtagningstillfället. 
Provpunkt: P1 
Område: 1 
Brunn: SNB513  
Provtagningstidpunkt: 15.22 
Temperatur Luft/Vatten: 12,0°C/4,0°C 
Vattendjup: ca 20 cm 
Rör dimension: ca 200 mm 
Varv per min: 
Propeller nr. 21727: 53 
Propeller nr. 19075: 211 
Kommentar: Betongbrunn i slänt vid slutet av en 
grusväg till en pumpstation. Bräddat flöde. Röret 
är helt fullt med vatten. Botten av röret är täckt 
med ett lager grus.  

Provpunkt: P2 
Område: 2 
Brunn: STB1349 
Rör dimension: ca 160 mm 
Kommentar: Liten gjutjärnsbrunn i skogen vid 
pumpstation.  
Prov P2A 
Provtagningstidpunkt: 12.30 
Temperatur Luft/Vatten: 10,5°C/5,6°C 
Vattendjup: ca 4 cm 
Varv per min: 
Propeller nr. 21727: 294 
Propeller nr. 19075: - 
Kommentar: Tas på dagen. Mycket flöde. 
Prov P2B 
Provtagningstidpunkt: 16.50 
Temperatur Luft/Vatten: 14,0°C/5,4°C 
Vattendjup: ca 4 cm 
Varv per min: 
Propeller nr. 21727: 225 
Propeller nr. 19075: - 
Kommentar: Tas på kvällen. 

 

Provpunkt: P3 
Område: 3 
Brunn: SNB3926 
Provtagningstidpunkt: 12.44 
Temperatur Luft/Vatten: 11,0°C/4,8°C 
Vattendjup: ca 3 cm 
Rör dimension: ca 250 mm 
Varv per min: 
Propeller nr. 21727: 340 
Propeller nr. 19075: - 
Kommentar: Gjutjärnsbrunn i korsning, asfalter-
ad väg. Mycket flöde.  
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Provpunkt: P4 
Område: 4  
Brunn: SNB2232 
Provtagningstidpunkt: 12.56 
Temperatur Luft/Vatten: 11,0°C/7,6°C 
Vattendjup: ca 8 cm 
Rör dimension: ca 300 mm 
Varv per min: 
Propeller nr. 21727: 368 
Propeller nr. 19075: - 
Kommentar: Gjutjärnsbrunn i backe, asfaltsväg. 
Mycket flöde. Hela propellern täcks av vatten.  

Provpunkt: P5 
Område: 5 
Brunn: STB1257 
Provtagningstidpunkt: 13.23 
Temperatur Luft/Vatten: 12,5°C/4,8°C 
Vattendjup: ca 5,5 cm 
Rör dimension: ca 200 mm 
Varv per min: 
Propeller nr. 21727: - 
Propeller nr. 19075: 193 
Kommentar: Liten brunn vid grushög i skogs-
dunge. Lågt flöde. OBS! Provet är ej taget ur 
samma brunn som sist!  
Provpunkt: P6 
Område: 6 
Brunn: SNB4700 
Provtagningstidpunkt: 13.38 
Temperatur Luft/Vatten: 11,0°C/5,5°C 
Vattendjup: ca 4,5 cm 
Rör dimension: ca 225 mm 
Varv per min: 
Propeller nr. 21727: - 
Propeller nr. 19075: 111 
Kommentar: Gjutjärnsbrunn i korsning, asfalts-
väg. Lågt flöde.  

Provpunkt: P7  
Område: 7 
Brunn: SNB1347 
Provtagningstidpunkt: 11.36 
Temperatur Luft/Vatten: 11,0°C/6,3°C 
Vattendjup: ca 7 cm 
Rör dimension: ca 225 mm 
Varv per min: 
Propeller nr. 21727: 190 
Propeller nr. 19075: - 
Kommentar: Gjutjärnsbrunn i korsning, asfalts-
väg. Mycket flöde.  
Provpunkt: P8 
Område: 8 
Brunn: SNB321 
Provtagningstidpunkt: 13.50 
Temperatur Luft/Vatten: 14,0°C/5,4°C 
Vattendjup: ca 4 cm 
Rör dimension: ca X mm 
Varv per min: 
Propeller nr. 21727: 239 
Propeller nr. 19075: - 
Kommentar: Gjutjärnsbrunn i vägkanten, asfalts-
väg. Mycket flöden, låg vattennivå i röret.  
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Provpunkt: P9 
Område: 9 
Brunn: SNB1732 
Provtagningstidpunkt: 11.15 
Temperatur Luft/Vatten: 10,0°C/7,0°C 
Vattendjup: ca 6,5 cm 
Rör dimension: ca 225 mm 
Varv per min: 
Propeller nr. 21727: 45 
Propeller nr. 19075: 217 
Kommentar: Gjutjärnsbrunn i korsning i backe, 
asfaltsväg. Lågt flöde. Fastnade papper på pro-
peller 21727. 

 
Provpunkt: P10 
Område: 10 
Brunn: SNB5417 
Rör dimension: ca 300 mm 
Kommentar: Betongbrunn bredvid bäck längs 
stig i skogen.  
Prov P10A 
Provtagningstidpunkt: 11.02 
Temperatur Luft/Vatten: 9,5°C/4,1°C 
Vattendjup: ca 13 cm 
Varv per min: 
21727: 81 
19075: 280 
Kommentar: Prov taget dagtid då flödet från 
hushållen antas vara lågt. Lågt flöde men 
mycket vatten i röret. Kom en skur med smuts-
vatten när flödet mättes, väntade en stund innan 
vattenprovet togs. Propellern täcks helt av 
vatten. Fastnade papper på propeller 19075. 
Prov P10B 
Provtagningstidpunkt: 16.20 
Temperatur Luft/Vatten: 14,0°C/4,1°C 
Vattendjup: ca 13 cm 
Varv per min: 
21727: - 
19075: 366 
Kommentar: Prov taget kvällstid då flödet från 
hushållen antas vara högt. Lågt flöde men 
mycket vatten. 

 

Provpunkt: P11 
Område: Bolidens ARV 
Brunn: Inkommande vatten 
Provtagningstidpunkt: 15.00 
Temperatur Luft/Vatten: 10,0°C/5,3°C 
Kommentar: Prov taget inne i ARV på inkomm-
ande vatten. Flödet in till verket varierar kraftigt 
beroende på om pumparna är på eller av. 
Pumparna var inte på då provet togs. Det totala 
flödet in till verket under ett dygn mäts. Detta 
värde måste dock läsas av nästa dygn då mät-
ningarna börjar och slutar vid midnatt. Mycket 
flöde in till verket under denna period. Brädd-
ning sker efter den mekaniska reningen.   

 

 


