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Sammanfattning 
Knuthöjdsmossens naturreservat är beläget i Hällefors, Örebro län och är känd för sina unika gölar, 

fauna och dess sanddyna. Strax intill Knuthöjdsmossens Naturreservat finns en nerlagd 

industrideponi som var i bruk i början av 1800 talet fram till 1983 vid namnet avfallsupplaget Piteå. 

Det avfall som deponerades bestod av restprodukter, industriavfall, byggavfall, grovsopor, järnspår 

och slipspån. Mellan åren 1994-2009 har Bergslagens kommunalteknik utfört ytvattenprovtagningar i 

området, de har dock upphört, men det finns ett intresse om att återuppta provtagningarna, därtill 

syftet med denna uppsats; en förstudie om vilken miljöpåverkan avfallsupplaget Piteå har på 

området Knuthöjdsmossen. Metallkoncentrationer från ytvattenproverna från åren 1994-2009 

analyserades samt så insamlades kompletterande jordprover med en XRF-skanner. Resultaten visade 

på metallkoncentrationer i ytvattnet där zink-, nickel- och koppar bedömdes som höga enligt 

Naturvårdsverkets riktvärden. Detta styrktes även genom den kompletterande jordskanningen av två 

områden intill avfallsupplaget Piteå. Även resterande tungmetallekoncentrationer från 

vattenprovtagningen visade på Tydliga till Mycket stora avvikelser utefter Naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder, tungmetallhalterna jämfördes även med resultat från närliggande lokala sjöar 

som bedöms ha god ekologisk status. Detta gav ett tillräckligt underlag att påstå att avfallsupplaget 

Piteå har en miljöpåverkan på området Knuthöjdsmossen. 

Nyckelord: XRF-skanning, tungmetaller, ytvatten, miljöpåverkan, deponi, utlakning 
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Förord 
Uppsatsens syfte grundas utifrån ett uppdrag från Bergslagens kommunalteknik, BKT, gällande en 

nedlagd industrideponis (avfallsupplaget Piteå) miljöpåverkan på ett befintligt naturreservat i 

Hällefors kommun.   

Tidigare studier och provtagningar har utförts kring påverkan på grund-och ytvatten från äldre 

avfallsupplag i Örebro Län där avfallsupplaget Piteå, Hällefors kommun ingick.  

Vattenprovtagningen varade 1994-2009, Bergslagens bygg- och miljönämnd (BMB) gjorde 

bedömningen att ett vattenprov från vardera provtagningspunkt två gånger/år var tillräckligt. År 

2009 upphörde miljöövervakningen av området, BMB och BKT anser att de oövervakade deponierna 

kan ha en miljöpåverkan på naturreservatet och att det eventuellt bör återinföras ett nytt 

kontrollprogram för miljöövervakningen av detta område. Denna C-uppsats skall därför fungera som 

ett underlag för BKT vid återinförandet av kontrollprogrammet för avfallsupplaget Piteå.  

 

Vi vill tacka DEMCOM för lånet av XRF:en samt vår handledare Teresia Svensson för synpunkter kring 

uppsatsen.  

1.0 Introduktion och syfte 
Tungmetaller har sedan länge använts inom industrin, och mänskligheten kan idag sägas vara 

beroende av användning av metallerna, detta då utveckling och användning av tungmetaller kan 

sägas gå hand i hand. Enligt Naturvårdsverket (2012) så ökar gruvbrytningen i Sverige, detta medför 

att fler tungmetaller når miljön och gör dem till en aktuell forskningsfråga.  Den stora användningen 

av tungmetaller har dock även lett till att avsevärt stora mängder slutligen hamnar i deponier. Detta 

medför stora risker för miljön då tungmetaller enligt Kasassi m.fl (2008) är ett av de största hoten 

mot miljön då de har en negativ påverkan på såväl växtlighet, atmosfär, vatten samt är hälsoskadligt 

för såväl djur som människa.  Även Augistin och Viero (2012) menar på att tungmetaller är ett av vår 

tids största miljöproblem, framförallt vad gäller jord. Detta då jorden fungerar som en källa för 

metallerna och därmed bidrar till övrig kontaminering av exempelvis vattendrag eller växtlighet. Att 

tungmetaller har sådan stor påverkan på miljön beror enligt Kasassi m.fl (2008) på att de är 

ackumulerande samt att de inte kan sönderdelas via fysiska processer, därmed förblir de under en 

långvarig tid i miljön. Detta medför att de påverkar biogeokemiska kretslopp, samt att metallerna kan 

ackumuleras i levande organismer. Det faktum att tungmetallerna är ackumulerande medför även att 

de via näringskedjan kan hitta sin väg till människan och riskera att orsaka störningar på biologiska 

reaktioner samt riskera att skada vitala organ och i värsta fall leda till dödsfall (Kasassi m.fl 2008).  

Men forskning visar på att även täckta deponier som har avfall som innefattar tungmetaller riskerar 

att läcka till omgivningen (Augistin och Viero 2012, Kamati m.fl 2011, Kasassi m.fl 2008). I Hällefors 

kommun finns i anslutning till naturreservatet Knuthöjdsmossen avfallsupplaget Piteå, en gammal 

industrideponi med avfall från Hellefors Bruk AB. Trots att avfallsupplaget Piteå är täckt med såväl 

sand-och grusmassar samt andra schaktmassor finns en risk att tungmetaller läckt till kringliggande 

miljö. Utifrån tidigare undersökningsresultat från området år 1992 bedöms det nedlagda 

avfallsupplaget Piteå tillhöra riskklass 2. Enligt Naturvårdsverket (1999) innebär riskklass 2 att 

föroreningsnivå, föroreningarnas farlighet, känslighet/skyddsvärde och spridningsförutsättningar 

bedöms utgöra en stor risk. Såväl Kasassi m.fl (2008) som Augustin och Viero (2012) menar på att 

jorden är den viktigaste källan till vattnets spridning av tungmetaller, och menar därför på att jorden 



 

är det lämpligaste att analysera då man letar efter en förhöjd mängd tungmetaller som kan riskera 

att påverka miljön till följd av antropogena (men även naturliga) förändringar. För att undersöka 

huruvida det finns tungmetaller i miljön bör vatten samt jord analyseras (Gustafsson,2007 & Kasassi, 

2008).  

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida avfallsupplaget Piteå i Hällefors kommun utifrån 

tungmetallerna järn (Fe), mangan(Mn), zink (Zn), koppar (Cu), krom(Cr), nickel(Ni) har någon 

miljöpåverkan på området i anslutning till Knuthöjdsmossens naturreservat. Denna bedömning 

kommer att byggas på tidigare vattenprovtagningar från avrinningsområdet intill avfallsupplaget som 

är tagna 1994-2009 och klassificeras enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, 

Sjöar och vattendrag (1999).  För att uppnå högre validitet vid en statusbedömning av området 

kommer en kompletterande jordskanning av tungmetaller med en röntgenfluorescensdetektor(XRF) 

av två områden intill naturreservatet att utföras. Om det detekteras ytterligare tungmetaller vid XRF- 

skanningen kommer även dessa att utvärderas.  

1.1 Frågeställningar  
 Vilken koncentration har tungmetallerna i området kring Knuthöjdsmossens naturreservat 

utifrån följande metoder: 

-markskanning med en XRF (X-rayfluorescensdetektor) 

-ytvatten, med hänseende av tidigare vattenprovtagning vid punkterna Piteå 1 & 2.  

 Hur varierar den rumsliga koncentrationen av tungmetaller beroende på avstånd från 

avfallsupplaget Piteå utifrån provområdena B och C?  

 Vilka negativa effekter kan de uppmätta tungmetallkoncentrationerna utgöra? 

1.2 Avgränsningar 
Då avfallsupplaget Piteå är en gammal industrideponi med avfall främst från Helleforsbruk så har 

avgränsningen, att såväl statistiskt där resultaten från vattenprovtagningarna från 1994-2009 

analyseras dragits till att enbart analysera tungmetallerna järn (Fe), mangan(Mn), zink (Zn), koppar 

(Cu), krom(Cr), nickel(Ni). Vad gäller vattenproverna har även pH och konduktivitet tagits med i 

statistiken. Denna avgränsning baseras utifrån den länsundersökning gjord av VBB VIAK 1992 där 

man kom fram till att det var dessa tungmetaller som det fanns störst risk att återfinna i avfallet från 

bruket. Vi har därmed avgränsat oss till att enbart analysera dessa tungmetaller i de statistiska 

analyserna från vattenprovtagning. I den rumsliga analysen i jord mellan område B och C, som båda 

ligger inom avrinningsområdet för avfallsupplaget Piteå men där område B ligger närmast 

avfallsupplaget och område C ca 40 m längre bort kommer dock tungmetaller som detekteras 

utvärderas, dock ej övriga metaller. En rumslig variation är intressant att studera i detta fall för att 

finna eventuella punktkällor till utsläpp, vidare studera huruvida koncentrationerna ökar eller 

minskar ju längre bort från avfallsupplaget man kommer torde därmed vara en indikator på om 

avfallsupplaget är källan för eventuella höga halter.  

En geografisk avgränsning har även gjorts gällande jordskanningen av tungmetaller, till ett område 

intill Knuthöjdsmossens naturreservat inom avfallsupplaget Piteås avrinningsområde. Två områden 

har valts ut, och benämns i uppsatsen område B och C och de går nedströms från avfallsupplaget.  

  



 

1.2.1 Litteratur 

För att undersöka om Avfallsupplaget Piteå har någon miljöpåverkan på området i anslutning till 

Knuthöjdsmossens naturreservat kommer bedömningen att byggas på och klassificeras enligt 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag (1999) samt 

Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Metodik för inventering av förorenade områden: vägledning 

för insamling av underlagsdata (1999). Utifrån kontakt med Naturvårdsverket samt de analyserade 

parametrarna valdes bedömningsgrunderna från detta årtal trots att det finns en nyare version från 

år 2007.  

  



 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Knuthöjdsmossens naturreservat  

Knuthöjdsmossen ligger i Hällefors kommun, Örebro län (se figur 1), och är beläget på en plan 

sandavlagring och blev ett naturreservat 1974. 

 
Figur 1: Knuthöjdsmossen är beläget i Hällefors kommun i Örebro län. 

 

Det som gör Knuthöjdsmossen speciellt är mossens gölkomplex, vilket omfattar mer än 150 gölar, 

annars består den till huvuddel av torvmark(VBB, VIAK 1992).  Vegetationen i mossen är främst ris, 

myrtallskog, olika mossor, tuvsäv med mera.  Delvis inom naturreservatet ligger även Hälleforsdynen, 

en mycket ovanlig flygsanddyn som är cirka två kilometer lång och sträcker sig tio meter över slätten. 

Speciellt med dynen är att den utgör livsmiljö för flera olika insekter som kräver öppna sandytor för 

att kunna överleva, man har bland annat påträffat den sällsynta gråmyran (Formica cinerea), myran 

tros vara en kvarleva från när dynen var vegetationslös. All sand som finns inom mossen härstammar 

från istidens isälvsavlagringar. Mossen har därmed såväl biologiska som geovetenskapliga 

bevarandevärden och är av nationellt intresse, området ingår i Natura 2000 och dynen med sin 

speciella sandmarksfauna är av riksintresse för naturvården samt ingår i Sveriges Myrskyddsplan och 

har den högsta skyddsklassen, klass 1(Länsstyrelsen Örebro län 2006).  



 

Enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 punkten miljötillsynsförordningen (2011:13) är Länsstyrelsen 

tillsynsmyndigheten för föroreningsskador orsakade av nedlagda deponier efter den 1 juli 1969. 

Tillsammans med kommunen som är tillsynsmyndighet över själva innehållet i den nedlagda deponin 

sker en tillsynsövervakningen av nedlagda deponier i form av inventering, klassificering och 

övervakning. Kommuner är skyldiga utifrån inventeringen av den nedlagda deponin klassificera enligt 

MIFO (Naturvårdsverket 2013) 

Avfallsupplag Piteå tog emot Hellefors Bruks industriavfall från slutet av 1800-talet fram till 1983. 

Avfallet bestod av restprodukter, industriavfall, byggavfall, grovsoppor, järnspår och slipspån. Det har 

också förekommit både öppen och stängd avfallsförbränning mellan åren 1952 och 1974.  

2.0 Metod 
Denna studie av tungmetallers eventuella kontaminering är baserad främst på den rumsliga 

variationen i tungmetaller i jord, samt en statistisk undersökning av vattenkemi för de vattenprover 

som samlats in och analyserats under 1994-2009.  

 

Metoden är uppdelad i tre delar:  

 Orienterande fas 

 Tidigare vattenprovtagning 

 Statistiska analyser av vattendata 

 Markdata, XRF-skanning 

 

2.1 Orienterande fas  

I denna orienterande fas samlades bakgrundsfakta kring området Knuthöjdsmossens naturreservat 

in, detta gjordes genom ett första möte i januari 2013 med ansvariga på Bergslagens 

kommunalteknik (BKT), Hanna Wåström, Roland Gustavsson samt Ann-Louise Hedlund. Vid detta 

möte gavs tillgång till all tillgänglig information om området, bland annat en gammal undersökning 

gjord av VBB och VIAK 1992 samt muntliga redogörelser. Även de resultat som finns att tillgå från de 

vattenprovtagningar som gjorts insamlades. I den orienterande fasen gjordes även avgränsningen att 

enbart titta på tungmetallerna zink, järn, mangan, koppar, krom och nickel. Detta utifrån intervjuer 

som VBB och VIAK gjorde med insatta inom Hellefors Bruk AB, det var då dessa metaller som främst 

kunde återfinnas i avfallet.   

 

2.2Tidigare vattenprovtagning 
Vattenprovtagningarna som har analyserats statistiskt varade mellan åren 1994-2009 provpunkterna 

Piteå 1 och 2 utgjordes av två diken vilket framgår i figur 2. Provpunkterna benämns i uppsatsen som 

Piteå 1, vilket dränerar Knuthöjdsmossens naturreservat, medan den andra provpunkten, benämnt 

Piteå 2, till viss del dränerar avfallsupplaget Piteå. Se avsnitt 3.1.2 för en mer ingående 

geohydrologisk beskrivning av området.  

 

Ytvattenprovtagning i båda diken har skett två gånger per år, i månadsskiftena april/maj samt 

september/oktober av auktoriserad provtagare. Vattenproverna har tagits som tio delprov, och har 

sedan blandats samman till ett blandprov (för vart tillfälle och provpunkt). Proverna har då det varit 



 

möjligt tagits flödesproportionerligt, i annat fall har lika stora volymer tagits vid var delprov. 

Analyserna har sedan omfattas av följande parametrar: pH, COD-Mn, konduktivitet, totalkväve, 

totalfosfor, klorid, järn, mangan, zink, koppar, krom och nickel.  

 

Analyserna på laboratorium är utförda av ALcontrol AB efter följande metoder, pH: SS028122-2, 

konduktivitet: SS-EN27888, Järn: SS-EN ISO 11885-1, zink, mangan, koppar, krom och nickel: SS EN 

ISO 17294-2:2005.  

 

 
Figur 2: Karta över Knuthöjdsmossens Naturreservat, inringat i grönt samt Avfallsupplaget Piteå, och 
provtagningspunkterna Piteå 1 och 2. (©Lantmäteriet i2012/898). 

2.3 Thermo scientific Niton XRF Analyzer  
Tungmetallhalten i jordproverna har mätts med en X-rayfluorescensdetektor av märket Niton 

XL2 800, och enligt Kalnicky & Singhvi (2001) finns två olika alternativ när det gäller XRF, att proverna 

analyseras ”in situ” eller ”off situ”. In situ menas att man mäter direkt på det förorenade området 

med instrumentet direkt riktat mot marken (alternativt mot jord i provpåse), detta alternativ är 

tidseffektivt och medför att ett stort antal prover kan analyseras samt att man får ett resultat direkt 

på plats. Mätningar som sker off situ betyder att proverna tas från provtagningsplatsen och att de 

prepareras på en annan plats, för att sedan mätas med en XRF-scanner. Att mäta off situ görs ofta då 

det ger en större noggrannhet vid mätningar, eller när proverna måste prepareras innan, t ex p.g.a. 

hög vattenhalt som kräver en torkning av proven. Detta sätt att arbeta är mer tidskrävande, men ger 

vid hög vattenhalt ett tillförlitligare resultat. Vid besöket på Knuthöjdsmossen 2013-05-07 

konstaterades på plats att jorden innehöll en alltför hög vattenhalt för att mätningar skulle kunna ske 

in situ, detta medförde att endast 16 prover kunde tas, som sedan analyserades off situ. 

Jordproverna lades i märkta provpåsar, där klockslag och provplats märkts.   



 

Naturvårdsverket anger en XRF-scanner som lämplig metod vid analys av förorenade områden i sin 

rapport ”Metodik för inventering av förorenade områden” (1999). En XRF-skanners röntgenstråle når 

ca 2-5 mm ner i jorden och mäter endast skalet på jorden, vilket kan ge resultat som påvisar att 

jorden inte är kontaminerad om endast det yttersta skiktet analyseras, detta kan vara missvisande då 

förorenad jord kan döljas längre ned (Kalnicky & Singhvi, 2001).  Utifrån detta lämpade det sig 

därmed att ta proverna på 15 cm djup och inte bara mäta på ytskiktet av jorden. Jordproverna lades i 

provpåsar med en tillräcklig mängd (ca 300 gram) för att kunna ha en tjocklek på minst 5 mm vid 

mätning off situ, då XRF-skanning kräver en tjocklek på 2-5 mm för att kunna utföras (Kalnicky & 

Singhvi, 2001) varpå de märktes med provtagningsplats, tid och datum. Proverna vägdes och 

torkades därefter i ugn i 12 h, 105⁰C, (20:00-08:00) varpå en torrhalt kunde fastställas. Proverna 

homogeniserades därefter genom att klämma och skaka på provpåsen under 1-2 minuter, varpå 

mätningarna utfördes.  Mätningarna skedde direkt efter det att proverna tagits ut ur ugnen, kl. 08:00 

2013-05-08. De värden som erhållits vid XRF-skanningen har enheten mg/kg, dock ej torrvikt utan 

enheten avser den vikt provet hade vid provtillfället. Hur man preparerar provet innan man mäter är 

därför av vikt för resultatet.  

Att identifiera och sanera olika miljöfarliga ämnen är tidskrävande och medför stora kostnader, dock 

kan man med en handburen röntgenfluorescensdetektor (XRF) samla och analysera många prover på 

plats. Noggrannhet och snabbhet är viktigt, men med XRF-skannern får man ett resultat i realtid samt 

ett nära inpå exakt resultat av de utvalda tungmetallerna.  Niton XL2 500/600 series har låga 

detektionsgränser och ger därmed optimal prestanda vid jordanalyser för låga nivåer(Manual NI 

XL2 800).  En XRF-scanner kan mäta tungmetallhalter genom att en elektron från atomens innersta 

skal blir utkastad till atomens K-skal när röntgenstrålen från XRF:en träffar det inre skalet.  Detta 

medför att en elektronplats i det inre skalet på atomen blir tillgänglig och energi utsöndras. Atomen 

vill bli av med den tillkomna överskottsenergin och avger en foton för att återta en lägre energinivå. 

Den energi som fotonen avger är densamma som energiskillnaden mellan det inre skalet och K-

skalet, vilket möjliggör en identifiering av olika ämnen, se Figur 3 (Kalnicky & Singhvi, 2001).  



 

 

Figur 3: Illustrerar hur röntgenstrålen från XRF-scannern får elektronen från det innersta skalet att flytta sig (Kalnicky & 
Singhvi, 2001 s.93). 

I Tabell 1 visas detektionsgränserna för Niton XL2 500/600 series. Det är av betydelse att känna till 

detektionsgränserna för XRF:en med anledning till att vissa metallkoncentrationer är under 

detektionsgränser och därmed inte ger utslag vid skanningen.  

 
Tabell 1: Nedan visas detektionsgränserna för Niton XL2 500/600 series i tabell 1. 

Metall Detektionsgräns i jord i ppm (mg/kg) 

Arsenik 13 

Bly 15 

Järn 60 

Koppar 25 

Krom 65 

Mangan 90 

Nickel 65 

Zink 16 



 

2.4 Markprovtagningspunkterna - XRF-mätningen  
Prover togs på två olika områden B och C den 2013-05-07 mellan tidpunkterna 13:00-17:00, vädret 

var klart och soligt med en temperatur på 18 grader, blåst ca 2 m/s. I de områden där proverna togs 

låg område B närmast avfallsupplaget och område C längst bort. Vid detta provtillfälle var marken för 

blöt för att kunna utföra mätningar in situ, dock togs 8 prover var från dessa områden som sedan 

torkades och mättes off situ. Proverna togs i en cirkel med en diameter på 10 m, varje prov togs med 

2,5 m mellanrum och på 15 cm djup, avståndet mellan område B och C uppmättes till ca 40 m.  

Figur 4 illustrerar de två olika provområdena, B och C. Område B har koordinaterna 

59.790719,14.490747 för sin mittpunkt och område C:s mittpunkt 59.791583,14.490758.  

Proverna togs medurs och fick benämningarna B1, B2, B3, osv. samt C1, C2, C3 osv.  

 

 
Figur 4: Karta över provområde B och C. 

 

 

 

  



 

2.5 Statistiska analyser 
Statistiska analyser har använts för att undersöka om de två protagningsplatserna Piteå 1 och Piteå 2 

skiljer sig åt, samt för att kunna detektera en eventuell trend över tid. För att kunna besvara detta 

har ett paired sample T-test samt en variant av Mann Kendall-test valts.  En hypotesprövning där två 

hypoteser ställs mot varandra sker för båda testerna, där nollhypotesen, H0 är den som prövas för att 

påvisa att ingen skillnad finns. En mothypotes H1 har ställts upp där beskrivning av skillnad finns. 

Signifikansnivån, det vill säga sannolikheten att man felaktigt förkastat nollhypotesen, har satts till 5 

%, vilket är den vanligaste signifikansnivån som medför att där man har ett p-värde på ≤ 0.05 kan 

förkasta nollhypotesen med 95 % säkerhet (Wahlgren 2008).  

2.6 Mann-Kendall, Multitest 

Enligt Gibbons m.fl (2009) lämpar sig Mann-Kendall test för miljödata där man vill detektera en trend 

över tid, i testet rangordnas observationerna, (har flera observationerna samma värde får de samma 

rang) varpå det anges hur många observationer i tiden före testande observation som har en lägre 

rang och värde samt hur många som har högre rang och värde. En summering av dessa antal över alla 

observationer sker sedan varpå två tal fås fram (S1 och S2). Det är differensen av de två talen (S1 och 

S2) som består av teststatistiken för Mann-Kendall testet. I resultatet tyder ett högt och positivt 

värde på en uppåtgående trend medan ett högt negativt värde indikerar en nedåtgående trend 

(Wahlgren, 2008). 

Istället för ett Mann-Kendall test användes en liknande variant, kallad Multitest. Testet drivs i excel 

där ingångarna är organiserade i tabeller, där kolumnerna representerar observationsår, respondent 

och kovariat, samt faktorer som kan påverka såsom provtagning, plats, årstid och liknande. Detta test 

är speciellt framtaget för att upptäcka monotona, det vill säga ökande eller minskande trender där 

det finns en tidsserie av data. Multitest kan utföras på såväl enskilda tidsserier som för övergripande 

trender i användardefinierade grupper av dataserier(Wahlin & Grimvall, 2010).  

Syftet med multitestet var att undersöka om det finns en statistisk signifikant trend över tid, vad 

gäller de olika tungmetallerna i området.   

 

Nollhypotesen var enligt följande: 

H0 : β0  = 0 

H1 : β0≠ 0  

(Vilket gällde för alla variablar)  

Signifikansnivån sattes till 0.05 

2.7 Parat t-test 
Ett parat t-test bedöms vara lämpligt att använda när enskilda prover i två olika provgrupper är 

beroende av varandra i antingen tid eller rum. I detta fall för provpunkterna Piteå 1 och 2, då de är 

tagna vid samma tidpunkt utgör de ett provpar i testet (Mowery, 2011). Testet medför att det 

slumpmässiga mellan provresultaten och variationen försvinner(Mee & Chua,1991). 

 

 



 

Piteå 1 och 2 som består av två diken skall testas för att se om de skiljer sig åt med avseende på 

uppmätta tungmetaller samt pH, vilket ger följande hypoteser.  

H0: µ1-µ2=0 det vill säga µ1=µ2 

H1:µ1-µ2≠0 alltså µ1≠µ2 

Signifikansnivån är satt till 5 %.  

H0= µpH Piteå 1- µpH Piteå 2 

H0= µCu Piteå 1 - µCu Piteå 2 

H0= µCr Piteå 1- µCr Piteå 2 

H0= µFe Piteå 1 - µFe Piteå 2 

H0= µMn Piteå 1- µMn Piteå 2 

H0= µNi Piteå 1 - µNi Piteå 2 

H0= µZn Piteå 1- µZn Piteå 2 

2.8 Metoddiskussion 

 

2.8.1 Vattenprovtagning 

De dokument som har tillhandahållits med resultat från vattenprovtagningarna för Piteå 1 och 2 visar 

bara på resultatet från lab utförda av ALcontrol, ett ackrediterat laboratorium. Ytterligheter faktorer 

som kan ha kommit att påverka resultatet från fält finns således inte nedtecknade. Exempel på vad 

som kan ha påverkat resultatet men som man idag inte har kännedom om är exempelvis vattendjup 

vid provtagningstillfälle, luft-och vattentemperatur, väder och siktdjup. Enligt Wiederholm (1999) så 

kan humus och lerpartiklar påverka metallhalten i vatten, varpå siktdjupet borde ha tagits i 

beaktning. Även nederbörd kan påverka provresultaten då en stor mängd nederbörd kan komma att 

ha en utspädande effekt på metallkoncentrationerna.  

Ytterligare en felkälla är det faktum att många höstvärden saknas. Detta är på grund av att dikena vid 

provtagningspunkterna var torrlagda vid tidpunkten för vissa vattenprovtagningar. Detta har medfört 

att 22 höstresultat (11 år på såväl Piteå 1 som 2) har uteblivit och en säsongsvariation är därför svår 

att detektera.  

  



 

2.8.2  XRF-skanning  

XRF-skanningen var tänkt att göras på naturfuktiga jordprov samt kompletteras med ett antal prover 

som var tänkta att torkas och sedan mätas för att konfirmera att de mätningar som skett in situ låg 

inom ungefär samma halter. Tyvärr var vattenhalten på Knuthöjdsmossen alldeles för hög för att 

kunna ge tillförlitliga resultat, detta medförde att inga prover kunde tas in situ. Att inga prover kunde 

tas på plats utan var tvungna att torkas och mätas off situ medförde att provfrekvensen blev 

betydligt mindre än planerat.  

Kjellin (2004) samt Rolén (2003) utförde liknande provtagningar med en XRF-scanner, varpå de både 

gjorde en skanning av naturfuktade jordprover, på torkade jordprover samt att de skickade 

jordprover för analys på laboratorium för att jämföra sitt resultat från skanningen. Resultatet visade 

på att metallhalten ligger inom detektionsgränsen för XRF-scannern så är det tillräckligt att endast 

homogenisera jordproverna innan skanningen för att få ett representativt resultat. Dock visade det 

sig att i de fall där metallhalterna ligger på detektionsgränsen för instrumentet så gav en torkning och 

siktning innan skanning en bättre precision.  

Enligt Piorek(1997) så är även korrelation mellan fältmätningar utförda med en XRF samt 

laboratoriemätningar med exempelvis atomspektrometri eller ICP mycket god, detta då 

korrelationskoefficienten ofta är 0.9 eller högre (där 1 är att perfekt). Författaren tar även upp ett 

försök 1991 där man analyserade 3700 jordprover och fann att mätningarna gav ett relativt fel på ca 

8 %.  

 

 

 

 

 

  



 

3.0 Teori  

 
Biogeokemi är ett tvärvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i biologi, geologi och kemi. 

Biogeokemi behandlar rollen av levande organismer i migreringsprocessen och distributionen av 

kemiska element i jordskorpan. Termen "biogeokemiska kretslopp" används för kvalitativ och 

kvantitativ förståelse av transport och omvandling av ämnen i naturlig och mänsklig miljö. 

Schlesinger (2013) poängterar att biogeokemi täcker flera discipliner vilket ökar förståelsen och tar 

hänsyn till miljöproblemens komplexitet. Därmed är det av relevans att få en inblick i de 

biogeokemiska egenskaperna i vattnet och marken kring avfallsupplaget Piteå. Detta styrker även 

Bonten (2012), d.v.s. att det finns en stark korrelation mellan markens toppskikt, ytvattnet och 

grundvattnet vid analys av vatten-och markkvalitén. För att fastställa miljöpåverkan nu och i 

framtiden bör dessa beaktas ihop. 

 

För att besvara syftet gällande den rumsliga variationen och vilken miljöpåverkan avfallsupplaget 

Piteå har på området kring Knuthöjdsmossens naturreservat är det av relevans att undersöka 

metallföroreningarnas transport i mark och vatten. Naturvårdsverket föreslår följande parametrarna: 

områdets geologi och hydrologi, hur de aktuella metallföroreningarna uppträder i miljön samt de 

kemiska mark- och vattenegenskaperna. Metaller som återfinns i jord kan både lämna och bilda fast 

fas, detta sker genom att fälla och upplösas eller absorbera och desorbera. Metaller i vatten är 

antingen lösta eller bundna till partiklar. 

 

3.1 Markkemi och markens egenskaper 
 

3.1.1 Markens egenskaper 

Jord består av en blandning mellan organisk och oorganisk massa, syre, mikroorganismer, vatten och 

rötter. Marklösningen består av ett tunt lager av lösta substanser på ytan av jordpartiklarna. 

Marklösningen löses tillslut upp och dräneras vidare till vattendrag och är på så sätt en kemisk 

påverkningsfaktor. Det är en unik laddning av joner och elektriska laddningar i jorden på grund av att 

jordens toppskikt är så pass stor (Bohn, 2001). Markpartiklarna kan binda ospecifika joner med 

förutsättning att de har en motsatt laddning än den som finns på ytan. En jordart bestämmer det 

fasta materialets mekaniska sammansättning och ursprung. Det finns minerogena och organogena 

och en blandning av dessa. Inom de olika jordarterna varierar det organiska materialets ursprung och 

nedbrytningsgrad samt mineralpartiklarnas storleksfördelning. Det sistanämnda påverkar den 

kemiska vittringen som frigör katjoner och anjoner. Den kemiska vittringen leder till att 

marksubstanserna fullständigt löses upp och att den kemiska sammansättningen förändras (Eriksson, 

J, 2005).  

 

3.1.2 Markkemi 

Redoxprocesser, metallers adsorption och utfällning påverkar metallers transport genom marken 

vidare till ytvatten. För denna studie är detta intressant att få en inblick i vilka faktorer som kan 

påverka metallers transport i området som ligger i anknytning till avfallsupplaget.  

 



 

Den kemiska vittringen leder till att marksubstanserna fullständigt löses upp och att den kemiska 

sammansättningen bidrar till frigörande av joner. Ca 270 kg/ha (globalt genomsnitt) lösta ämnen 

transporteras genom den kemiska vittring och utlakningen till vattendrag. Detta orsakas till stor del 

av antropcentriska aktiviteter vilket bryter den naturliga biogeokemiska cykeln och resulterar i en 

negativ miljöpåverkan. Hastigheten för den kemiska vittringen är beroende av partiklarnas inre 

mineralsammansättning, mineralpartiklarnas specifika yta, temperaturen, vattenhalten i mark och 

pH nivå i marken (Eriksson, J, 2005). 

Metallernas spridning och transport är starkt beroende av absorptionsförmåga, vilket styr till vilken 

grad ett ämne binder till en fast yta. Starkt absorberande metaller är koppar (Cu) och bly (Pb); dessa 

ämnen är hårt bundna till humusämnen och även andra variabla laddade partikelytor på grund av 

deras stora tendens att bilda föreningar med hydroxyl- karboxyl-och fenoliska grupper (Gustafsson, 

2007). Absorberande metaller är nickel (Ni) och zink (Zn), dessa metaller fasthålls ganska starkt i jord, 

men kan bli mer rörliga beroende på pH värden, sammansättningen i jorden och koncentrationen i 

humusämnena (Gustafsson, 2007).  

 

3.1.1 Redoxprocesser 

Redoxprocesser påverkar mobiliteten av metaller i mark och styrs av tillgängligheten av nedbruten 

organisk material, geo- och biokemiska reaktioner och syre. Redoxpotential är ett mått på oxidation 

som är elektronavgivande och reducerande ämnen som är elektronupptagande, vilket kan medföra 

att ämnen som järn och mangan blir mer mobila (Elert, 1995). 

3.1.2 Metallers adsorption 

När en löst metall fastnar på ytan i marken kallas det adsorption, vilket bildas genom ett 

jämviktsförhållande mellan den lösta metallkoncentrationen och den ytbundna mängden (Berggren, 

2006). När metallen desorberas så lossnar den från marken och transporteras vidare (Elert, 1995). 

Adsorption är starkt beroende av pH-nivån, vid pH <7 så binder markens humusämnen metaller i 

högre grad än järnoxidytor. Vidare styrs metallernas adsorption av konkurrerande joner som kalcium 

och aluminium. 

 

3.13 pH i mark 

Mätningen av pH är ett viktigt kriterium för att förutspå vilka möjliga kemiska reaktioner och 

omvandlingar som kan ske i marken (Paul,Eldor Alvin 1996). Ett högre pH-värde ökar möjligheten för 

omvandlingar. Eftersom marken vid avfallsupplaget Piteå och kring Naturreservatet 

Knuthöjdsmossen består av myr- och torvmark så bedöms pH-nivån enligt Reddy (2008) vara sur i 

vatten och mark, vilket också stämmer överens med den muntliga informationen från BKT i deras 

områdesbeskrivning.  



 

3.1.4 Geologisk beskrivning – Piteå Avfallsupplag 

Området vid avfallsupplaget Piteå består av myrmark och en flygsandbildning. Naturreservatet 

Knuthöjdsmossen är en myrmark, den är till huvuddel en torvmark med ställvis förekomst av större 

öppna gölar. Avfallsupplaget Piteå underlagras därför sannolikt huvudsakligen av myrmark med 

inslag av sandigt sediment vilket framgår i figur 5.  

 
Figur 5: Avfallsupplaget Piteå med anmärkning på flygsandbildningen som omringar Naturreservatet Knuthöjdsmossen. 

3.2 Bedömningsgrunder för markkvalitet 

 

3.2.1 Bedömning av tillstånd  

Naturvårdsverket (1999) bedömer att det i Sverige finns ca 22000 lokalt förorenade områden i 

landet, främst från industriella verksamheter och deponier. Arbete med efterbehandling har 

påbörjats på många ställen då många av dessa platser har utsläpp av miljöfarliga ämnen.  För att 

kunna bedöma i vilken grad ett område är förorenat har Naturvårdsverket tagit fram 

bedömningsgrunder för enskilda förorenade områden. Bedömningsgrunderna ligger till grund för att 

kunna göra en samlad bedömning av de risker som utsläppta ämnen inom ett område kan utgöra. 

Resultatet utifrån bedömningen är tänkt till att utgöra en grund för beslut om eventuella 

undersökningar, saneringar eller övriga åtgärder.  

 

I tabell 2 har Naturvårdsverkets (1999)  skapat en indelning av tillstånd för förorenad mark baserat på 

riktvärden i mg/kg.  För järn och mangan finns likt som för vattenproverna inga riktvärden att gå  

  



 

efter, utan där har data från IVL Svenska Miljöinstitutet AB uppmätta värden från regionala delar av 

landet jämförts med mangan och järn. 

 
 Tabell 2: Riktvärden för förorenad mark, i mg/kg (Naturvårdsverket, 1999). 

 

3.3 Vattenkemi och vattnets egenskaper  
Joners möjlighet att lösas upp i vatten är proportionerlig med polorariteten i vattnet, vilket gör 

vatten till en sänka för metaller. Genom att analysera halter av metaller i vatten skapas ett underlag 

för att göra en riskbedömning för biologiska störningar samt möjligheten till att göra en bedömning 

av hur källor påverkar vattenkvalitén genom att kartlägga metallernas transport (Naturvårdsverket 

1991).   

 

3.3.1 pH i vatten 

En pH analys indikerar mängden väte joner (H+) och anses vara en av de viktigaste parametrarna i 

vattenkemi. Vatten med låga pH ökar metallers löslighet vilket i sin tur ökar mobiliteten och ger 

högre koncentrationer. Ett högre pH värde ökar därmed möjligheten för omvandlingar (Gustafsson, 

2007). 

3.3.2 Geohydrologisk beskrivning – Piteå Avfallsupplag 

Avfallsupplaget dräneras mot norr, Svartälven, vilket framgår i figur 6. Det finns en risk utifrån 

geologiska förutsättningar, att avfallsupplagets södra del kan ha en påverkan på det lokala 

grundvattnet eftersom det underlagras av sandigt sediment. Utifrån borrningar gjorda 1991 

underlagras sanden av ett mäktigt siltlager vilket kan förhindra spridningen av lakvatten. Vidare 

spridning av lakvattenpåverkat grundvatten beror på utbyte och strömning av grundvatten och 

ytvatten. Troligen följer grundvattenströmningen den allmänna dräneringsriktningen mot norr, vilket 

även borde tungmetallernas spridningsriktning. Enligt tidigare provtagning och information från BKT  

  

Ämne Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Arsenik <15 15-45 45-150 >150 

Bly <80 80-240 240-800 >800 

Kadmium >0,4 0,4-1,2 1,2-4 >4 

Kobolt <30 30-90 90-300 >300 

Koppar >100 100-300 300-1000 >1000 

Krom (trevärdigt) >120 120-360 360-1200 >1200 

Krom (sexvärdigt) >5 5-15 15-50 >50 

Nickel >35 35-105 105-350 >350 

Zink >350 350-1050 1050-3500 >3500 



 

bedöms ytvattnet vid avfallsupplaget och Knuthöjdsmossens naturreservat vara surt då medelvärdet 

för Piteå 1 ligger på 6,8 respektive 4,9 för Piteå 2. Ett pH under 6 räknas som surt vilket delvis 

stämmer in på den tidigare informationen (Eriksson m.fl 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Bedömningsgrunder för vattenkvalitet 
 

Vid denna studie av tungmetaller i området har klassindelning enligt Naturvårdsverkets (1999) 

bedömningsgrunder för tillstånd och jämförvärden i vatten skett utifrån hur mycket uppmätta 

koncentrationer från provplatserna avviker från jämförvärdena samt vilken klass de har beroende på 

halt. För metallerna järn och mangan finns inga bedömningsgrunder eller jämförvärden, därmed 

uteblir dessa ämnen i nedanstående tabeller. 

 

  

Figur 6: Ytavrinningen från avfallsupplaget Piteå i Norrgående riktning. 
Provtagningspunkterna Piteå 1 och 2 är markerade. 



 

3.4.1 Bedömningsgrunder för tillstånd i ytvatten 

Vid illustrering av resultatet har gränsvärden för tungmetaller i vatten (µg/l) använts utifrån 

Naturvårdsverkets rapport ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag” (1999) 

gränsvärdena presenteras nedan i Tabell 3.  

 

 
Tabell 3: Gränsvärden för de olika tungmetallerna i µg/l (Naturvårdsverket 1999). Gränsvärden för järn och mangan finns 
ej. 

 

 

 

Efter kontakt med såväl naturvårdsverket, länsstyrelsen i Örebro län samt SLU så konstaterades att 

inga gränsvärden finns för mangan och järn, därmed kan ingen riskklassificering göras för dessa 

ämnen. Vad som istället använts som referensvärde är mätvärden från SLU:s institution för vatten 

och miljö för Stora Gloppsjön. Sjön är angiven som referenssjö i Örebro län och är belägen ca 8 km 

från Knuthöjdsmossens naturreservat, sjön har en god ekologisk status. Medelvärdet är beräknat 

från mätvärden för mangan och järn år 1994-2009, det vill säga samma år som proverna för Piteå 1 

och 2 togs.  

3.4.2 Referensvärden – Limmingsjön, Hällefors, Örebro Län  

Vattenkemisk data från referenssjön Limminssjön har även använts i syfte att understödja 

jämnförvärden från Naturvårdsverket bedömningsgrunder (1999). Detta med anledning till att 

Naturvårdsverket (1999) bedömningar inte har tagit hänsyn till de geografiska förutsättningarna. 

Berggrunden kring Knuthöjdsmossen består främst av metavulkaniter och den dominerade jordtypen 

är morän. Liknade förutsättningar återfinns kring Limmingsjön (Länsstyrelsen 2011), vilket är 

anledningen till att Limmingsjön har valts ut som jämnförande empiri i samråd med Länsstyrelsen i 

Örebro genom VISS. Limmingsjön är ca 30 km från Knuthöjdsmossen.  

3.4.3 Bedömning av tillstånd – Biologiska effekter 

Biologiska effekter inom denna klassificering innebär minskad överlevnad i tidigare livsstadier och 

reproduktion på en enskild art eller en artgrupp. Detta kan i sin tur leda till att arternas individantal 

Ämne Mycket låga halter 

Klass 1 

Låga halter 

Klass 2 

Måttligt höga halter 

Klass 3 

Höga halter 

Klass 4 

Mycket höga halter 

Klass 5 

Järn - - - - - 

Krom  <0.3 µg/l 0.3-5 µg/l 5-15 µg/l 15-75 µg/l >75 µg/l 

Mangan - - - - - 

Zink <5 µg/l 5-20 µg/l 20-60 µg/l 60-300 µg/l >300 µg/l 

Koppar <0.5 µg/l 0.5-3 µg/l 3-9 µg/l 9-45 µg/l >45 µg/l 

Nickel <0.7 µg/l 0.7-15 µg/l 15-45 µg/l 45-225 µg/l >225 µg/l 



 

minskas vilket ger återverkningar på vattnets organismsamhälle och i det stora hela på ekosystemets 

struktur.  

 

Klass1: Ingen till mycket liten risk för biologiska effekter.  

 

Klass 2: Små risker för biologiska effekter. Inom denna har majoriteten av vattnen höga 

tungmetallhalter på grund av utsläpp från punktkällor, dock kan denna klass även inbegripa naturligt 

höga halter som kan förklaras med att de ligger inom geologiskt avvikande områden.  

 

Klass 3: I denna klass kan effekter förekomma, risken är som allra störst i mjuka,närings- och 

humusfattiga vatten, samt vatten där man konstaterat ett lågt pH-värde. De biologiska effekter som 

kan uppstå är reproduktion och överlevnad i det tidiga stadiet på olika arter, vilket kan leda till 

minskade individantal, vilket i sin tur kan påverka återverkningar på vattnets organismsamhällen och 

ekosystemets struktur. 

 

Klass 4 och 5: Ökade risker för biologiska effekter. I klass 5 påverkas överlevnaden hos vattenlevande 

organismer även vid kort exponering (Naturvårdsverket, 1999 s. 44-45). 

 

3.4.4 Bedömning av avvikelse från jämförvärde  

Jämförvärdet bestäms utefter bakgrundvärden baserade på observationer av miljöer med ett 

naturligt och idealt tillstånd. Jämförvärdet for parametrar baseras på underlagsdata, bl.a. från 

miljöövervakningens referensstationer och historiska uppgifter. Dessa värden ar uppskattade och 

klassindelningen i tabell 4 bygger på avvikelser från de naturliga och ursprungliga metallhalterna som 

är opåverkade av lokala utsläpp i södra Sverige. Med södra Sverige menas området under Dalarälven 

och söderut 

Tabell 4: Klassindelning utifrån avvikelse från jämförvärden för metaller i µg/l enligt Naturvårdsverkets (1999) 
bedömningsgrunder för tillstånd och jämförvärden i ytvatten. 

Klass Benämning Cu µg/l Zn µg/l Pb µg/l Cr µg/l Ni µg/l 

1 Ingen avvikelse  < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

2 Liten avvikelse 1,0–2,0 1,0- 3,0 1,0–8,0 1,0–2,0 1,0–2,0 

3 Tydlig avvikelse 2,0–4,0 3,0–8,0 8,0–15 2,0–6,0 2,0–4,0 

4 Stor avvikelse 4,0–7,0 8,0–13 15-30 6,0–11 4,0–8,0 

5 Mycket stor avvikelse >7,0 >13 >30 >11 >8,0 

  



 

3.5 Förorenande metaller  
Metaller finns naturligt i jorden och är essentiella för liv och växter, de kan dock orsaka förorening 

när dess globala cykel rubbas, vilket till största del beror på mänsklig aktivitet. När cykeln förändras 

så uppstår en onaturlig spridning av metaller vilket leder till förorening när spridningen överstiger 

recipientens buffertnivå (Reddy, 2008). Spridningen av tungmetaller har visat ha en negativ effekt på 

biodiversiteten inom ett ekosystem, människor och djur (Selim,Magd, 2013). Mänsklig aktivitet 

såsom fossila bränslen, transport, industriella processer och gruvdrift, har kraftigt förändrat de 

biogeokemiska cyklerna av många metaller och dess biotillgänglighet (Driscoll et al, 1994).  

 

En missfärgning av jorden kan bero på en tungmetallförorening i området, detta då olika föreningar 

innehållande samma metall kan variera i färgskalan, alla tungmetaller orsakar dock inte missfärgning. 

Gemensamt för alla tungmetaller är att de har en densitet som överstiger 5.0 g/cm3 (Fursth & 

Hellberg, 2002).  

 

3.5.1 Arsenik 

Arsenik (As) förekommer både naturligt och av antropgena skäl, dock är den naturliga tillförseln från 

vittring väldigt liten. Antropogena källor av arsenik i miljön härstammar från industrin, 

träimpregneringar och pesticider (Reddy & DeLaune, 2005). Arsenik är vid höga koncentrationer 

mycket toxiskt och orsakar reproduktionsstörningar hos djur och är cancerogent (Berggren, 2006).  

Arsenik binds gärna till oxider som järn, vilket också är avgörande för As mobilitet i jord.  

3.5.2 Bly 

Bly(Pb) användes fram till 1990-talet som tillsats i bensin innan det förbjöds, man räknar även med 

att blyhalterna efter industrialiseringen har stigit upp emot 10 gånger mot ursprungshalterna(Liljelind 

& Barregård, 2008). Enligt Khan m.fl (2012) så är även bly en av de vanligaste tungmetallerna som 

orsakar toxicitet för såväl människa som djur. Bly binds lätt till det organiska material som återfinns i 

ytskiktet på marken, detta kan leda till att höga halter kan uppmätas som får en negativ påverkan på 

mikroorganismer eller smådjur i markens ytskikt (Berggren 2006). Blys biotillgänglighet i marken är 

beroende av adsorptionen och desorptionen, vid stark desorption riskerar koncentrationen av bly att 

öka från blykällan, med adsorption minskar rörligheten av bly i marken. Markens adsorption av bly 

ökar även vid sura pH förhållanden (Dutta m.fl 2011).  

 

3.5.3 Järn 

Järn(Fe) är det fjärde mest förekommande grundämnet på jorden och är essentiellt för liv. Ren järn 

förekommer sällan i naturen på grund av att järn lätt förorenar sig med andra ämnen. Vid för höga 

halter kan järn vara giftigt för människan och naturen(Eriksson m.fl 2005). I jorden så är järn 

dominerande i mineraljordar och fungerar likt mangan när det kommer till dess oxidationsstatus, det 

vill säga den är beroende av hur redox tillståndet i jorden och sedimentet ser ut. Järns oxidation- och 

reduktionsreaktioner påverkar kringliggande miljö på flera olika sätt, bland annat så är den viktig för 

nedbrytning av organiskt material, har negativ inverkan på växtlighet, reducerar sulfidhalten i jord 

genom fällningsreaktioner, kan hämma mikrobiella processer som reglerar nedbrytningen av 

organiskt material, hjälpa till vid bildandet av mineraler, bidra till mobiliseringen av fosfat samt 



 

spårmetaller, oxidera toxiska organiska föroreningar (Reddy & DeLaune, 2005) samt enligt Coale m.fl 

(1996) påverka näringsupptaget för plankton.  

3.5.4 Koppar  

Koppar(Cu) är väsentlig för människor, djur och växter men vid höga koncentrationer kan koppar (Cu) 

vara mycket toxiskt (Reddy & DeLaune, 2005). Enligt Berggren (2006) kan sötvattenlevande 

organismer skadas redan vid så låga halter som 3 μg/l. Koppar binds mycket starkt till organiskt 

material som humusämnen och till oxiderna järn och mangan. Halten av organiskt material i marken 

är avgörande för koppars markkemi och därmed hur mycket koppar som binds i marken. Även vid 

låga pH värden som 4 sker kopparbindningar. Transporten av koppar i marken och vatten sker via löst 

humuskomplex (Berggren 2006).   

3.5.5 Krom 

Krom(Cr) är en redox-aktiv metall som riskerar att hamna i miljön vid bland annat felaktig 

avfallshantering och dålig förvaring av ämnet som används inom industrin samt inom metallurgiska 

processer(Andjelković m.fl 2012).  Krom som läckt till mark- och grundvatten och därmed orsakat 

föroreningar på grundvatten samt medfört negativa effekter på såväl biologiska och ekologiska 

element är idag ett stort problem över hela världen, och man arbetar med utvecklingen av lämpliga 

saneringsmetoder (Papassiopi m.fl 2009). Krom i miljön kvarstår som två oxidationstal, Cr (III) eller Cr 

(VI), speciellt med dessa två oxidationstal är att de har motsatt toxicitet och mobilitet, bland annat så 

är Cr (III) relativt godartad och orörlig i marken då det bildar starka komplex med jord och mineraler 

medan Cr (VI) är giftig och rörlig i miljön då det har en hög löslighet i jord samt vatten(Fendorf, 1995). 

Sexvärdigt krom är dessutom akut giftigt, med undantag för biologiskt upptag, det är även teratogent 

(orskar fosterskador) samt cancerframkallande, vid saneringsarbete är därför en viktig strategi att 

minska sexvärdigt krom till trevärdigt för att minska de skadliga effekterna från metallen(Papassiopi 

m.fl 2009).  

3.5.6 Mangan 

Mangan(Mn) förekommer i marken med tre olika oxidationstal, Mn(II), Mn (III) samt Mn (IV), och i 

jord kan Mn(III) och Mn (IV) bilda svårlösliga sekundära mineraler. I marker som är välluftade samt 

neutrala till svagt sura förekommer Mn i låga koncentrationer, dock i anaeroba eller i sura 

mineraljordar så kan koncentrationen av ämnet ibland uppnå så höga halter att det får en toxisk 

effekt på omgivande växtlighet(Eriksson m.fl 2005). Mangan spelar även en viktig roll vid oxidations-

reduktionsreaktioner i marken samt är ett nödvändigt spårämne för levande organismer samt har en 

central roll vid flera olika biokemiska reaktioner som exempelvis aktivering av ett antal enzymer( 

Reddy & DeLaune 2008). Mangans löslighet är beroende av markens redoxtillstånd samt av pH, 

oxidation och reduktion av Mn kan dock både vara pågrund av mikrobiologiska processer som 

kemiska, däremot ökar tillgången på lättoxiderbar organisk substans manganreduktionen och i och 

med det ökas även lösligheten(Eriksson m.fl 2005).  

3.5.7 Nickel  

Antropogena aktiviteter som bidragit till att vi idag har ökade nivåer av nickel (Ni) i miljön är gruv- 

och avfallshanteringen. Vid brytning och bearbetning av malmer i gruvor är resultatet ofta ett 

gruvavfall rikt på nickel (samt koppar och zink) som så småningom finner sig till omgivande 



 

miljö(Ngole & Ekosse 2012). Inom industrin samt för kommersiella ändamål används nickel och 

nickelföreningar ibland annat rostfritt stål, galvanisering, gjuterier, katalysatorer, batterier, 

elektronik, pigment med mera. Även förbränningen av fossila bränslen leder till utsläpp av nickel till 

miljön i form av luftburna nickelbärande partiklar som transporteras till ytvatten samt jord och 

därmed ackumuleras av såväl växter som djur (Schaumlöffel 2012). Nickel och nickelföroreningar 

riskerar att orsaka irritation på slemhinnor, ge lungskador samt allergiskt 

kontakteksem(Naturvårdsverket 2008).  

3.5.8 Zink 

Zink(Zn) har sedan länge använts inom industrin tillsammans med bland annat aluminium på grund 

av dess mekaniska och fysikaliska egenskaper som ger produkterna en förbättrad styrka, hög seghet, 

ökad fluiditet samt en bättre gjutbarhet, det används även ofta i legeringar(Patnaik m.fl 2012). Zink 

används också i järnprodukter, metaller, bil- och takdelar färgpigment och i förpackningsmaterial. 

Förekommer även i mat- och städprodukter (Ngole,V.M. 2012). I mark förekommer zink i tvåvärd 

form, ofta i bunden form. Sandjordar och torvmossar med surt pH har ofta en väldigt låg halt av Zn, 

och har tillskillnad från lerjordar lättast att drabbas av zinkbrist(Eriksson m.fl 2005). De senaste åren 

har förekomsten av zink i den svenska miljön minskat, och idag finns det enbart i låga halter i sjöar 

och vattendrag, dock övervakas zink fortfarande ur miljösynpunkt då zink i höga halter har en skadlig 

påverkan på vattenlevande organismer(Naturvårdsverket 2009).  

 

  



 

4.0 Resultat  

BKT har under 13 års tid, d.v.s. mellan åren 1994-2009 utfört årliga vattenprovtagningar från 

vattenavrinningen från det nedlagda avfallsupplaget Piteå. Aldrig tidigare har dessa mätvärden 

analyserats vilket ökar betydelsen av korrekt presentationsform och analysmetod. Därmed var det av 

relevans att undersöka om det fanns en trend över tid genom en trendanalys. De uppmätta 

koncentrationerna har med denna anledning presenterats i tabeller med fokus på 

koncentrationernas max-, min- och medelvärden vilket ökar förståelsen för den totala spännvidden 

av det insamlade data. 

Metallkoncentrationerna för Piteå 1 och 2 har jämförts med pH med anledning till att pH är en viktig 

parameter att beakta vid förståelse om hur en metall reagerar. Bedömningsgrunder från 

Naturvårdsverket (1999) har använts som underlag för att bedöma möjlig miljöpåverkan på området 

samt att två lokala sjöar med god ekologisk status vars uppmätta tungmetallhalter har jämförts med 

uppmätta halter för Piteå 1 och 2. Alla uppmätta tungmetallkoncentrationer finns tillgängliga i bilaga 

1.  

4.1 Vattenprovtagningsresultat i förhållande till Bedömningsgrunder för 

miljökvalitet 
 

4.1.1 Bedömningsgrunder för tillstånd i ytvatten 

Vid denna studie av tungmetaller har klassindelning enligt Naturvårdsverkets (1999) 

bedömningsgrunder för tillstånd och jämförvärden i vatten skett utifrån hur mycket uppmätta 

koncentrationer från provplatserna avviker från jämförvärdena samt vilken klass de har beroende på 

halt. För metallerna järn och mangan finns inga bedömningsgrunder eller jämförvärden, därmed 

uteblir dessa ämnen i nedanstående tabeller. Se punkt 3.4 för bedömningsgrunderna.  

För att ta reda på vilken klass som gäller för vardera ämne har differensen för jämförvärdena jämte 

medelvärdet för Cu, Zn, Cr och Ni räknats ut. Resultaten återfinns i tabellerna 7, 8, 9 10, 11, samt 13 

nedan.  

  



 

 

4.1.2 Järn 

Den högsta koncentrationen av järn som uppmätts var år 2007, se Figur 7, koncentrationen var då 

6,3mg/l vid provpunkten Piteå 2. Likt mangan så konstaterades efter kontakt med diverese 

myndigheter att inga gränsvärden finns för järn, därmed kan ingen riskklassificering göras för detta 

ämne. Medelvärdet från Stora Gloppsjön är beräknat från mätvärden för järn år 1994-2009, det vill 

säga samma år som proverna intill avfallsupplaget Piteå togs, se Tabell 5.  

 

 

Figur 7: Figuren ovan visar järnhalterna i Piteå 1 och 2 samt ett medelvärde för järn i Stora Gloppsjön. 

 
Tabell 5: Järnkoncentrationerna i förhållanden till medelvärdet för Stora Gloppsjön 

Provtagningsplats Metall Medelvärde, metallkoncentration 
i µg/l 

Medelvärde Stora 
Gloppsjön 

Piteå 1 Fe 1,6 mg/l 0,258 mg/l 

Piteå 2 Fe 1,1g/l 0,258 mg/l 

 

  

Mv Piteå 1: 1,6 mg/l  

Mv Piteå 2: 1,1 mg/l 



 

4.1.3 Koppar 

Den högsta koncentrationen av koppar som uppmätts var år 1997, koncentrationen var då 25µg/l vid 

provpunkten Piteå 1, referenspunkten. Enligt Naturvårdsverkets bedömning av tillstånd i vatten 

(1999) klassificeras detta som hög halt, ytterligare tre värden, varav ett på Piteå 2 (1995), och två på 

Piteå 1 (1997 och 2007) klassas som höga halter, se Figur 8.  

Piteå 1: Medelvärdet för kopparkoncentrationen mellan åren 1994 till och med 2009 vid Piteå 1 är 

6,4µg/l, utifrån Naturvårdsverkets bedömning av tillstånd i vatten(1999) ger medelvärdet för Piteå 

1”klass 3, måttligt höga halter” och utifrån jämförvärden ”Riskklass 4 -Stor avvikelse”, se Tabell 8.  

 

Piteå 2: Medelvärdet för Piteå 2 1994-2009 är 3,6µg/l, vilket gör att Piteå 2 även det tillhör riskklass 

3, måttligt höga halter men till skillnad från Piteå 1 ger medelvärdet riskklass utifrån jämförvärden 

”riskklass 3, Tydlig avvikelse”, se Tabell 6. 

 

 

Figur 8: Figuren ovan visar kopparhalterna för Provpunkterna Piteå 1 och 2 samt gränsvärden för ämnet 
(Naturvårdsverket, 1999). 

Tabell 6: Kopparkoncentrationerna i förhållanden till Naturvårdsverkets (1999) bedömning av tillstånd och riskklass 
bedömning utifrån jämförvärden. 

Provtagningsplats Metall Medelvärde, 
metallkoncentration i µg/l 

Riskklass och 
bedömning av 
tillstånd  

Riskklass utifrån 
jämförvärden 

Piteå 1 Cu 6,4 µg/l Klass 3 - Måttligt 
höga halter 

Riskklass 4 –Stor 
avvikelse 

Piteå 2 Cu 3,6 µg/l Klass 3 - Måttligt 
höga halter 

Riskklass 3 –
Tydlig avvikelse 
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4.1.4 Krom 

År 2006 uppmättes den högsta koncentrationen av krom till 32µg/l vid provpunkten Piteå 2. Enligt 

Naturvårdsverkets bedömning av tillstånd i vatten (1999) klassificeras detta som hög halt, i övrigt låg 

de flesta av provresultaten för vad som räknas som låga halter, se Figur 9. 

Piteå 1: Medelvärdet för kromkoncentrationen mellan åren 1994 till och med 2009 vid Piteå 1 är 

3,6µg/l, utifrån Naturvårdsverkets bedömning av tillstånd i vatten(1999) ger medelvärdet för Piteå 

1”klass 2, Låga halter” dock utifrån de jämförvärden som finns så ger det ändock ämnet ”Riskklass 3- 

Tydlig avvikelse”, se Tabell 7. 

 

Piteå 2: Medelvärdet för Piteå 2 1994-2009 är 4,5µg/l, vilket gör att Piteå 2 även det tillhör riskklass 

2, låga halter, och även här utifrån jämförvärdena satta av Naturvårdsverket (1999) ”Riskklass 3- 

Tydlig avvikelse”, se Tabell 7. 

 

Figur 9: Figuren ovan visar kromhalterna för Provpunkterna Piteå 1 och 2 samt gränsvärden för ämnet (Naturvårdsverket, 
1999). 

Tabell 7: Kromkoncentrationerna i förhållanden till Naturvårdsverkets (1999) bedömning av tillstånd och riskklass 
bedömning utifrån jämförvärden. 

Provtagningsplats Metall Medelvärde, 
metallkoncentration i µg/l 

Riskklass och 
bedömning av 
tillstånd  

Riskklass utifrån 
jämförvärden 

Piteå 1 Cr 3,6 µg/l Klass 2 – Låga halter Riskklass 3 –
Tydlig avvikelse 

Piteå 2 Cr 4,5 µg/l Klass 2 – Låga halter Riskklass 3 –
Tydlig avvikelse 
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4.1.5 Mangan  

Den högsta koncentrationen av Mangan som uppmätts var år 2004, koncentrationen var då 1800µg/l 

vid provpunkten Piteå 1, referenspunkten se figur 10. Medelvärdet från Stora Gloppsjön är beräknat 

utefter mätvärden från år 1994-2009, det vill säga samma år som provtagningarna vid Piteå 1 och 2 

skedde, se tabell 8. 

 

Figur 10: Figuren ovan visar manganhalterna i Piteå 1 och 2 samt ett medelvärde för mangan i Stora Gloppsjön. 

 

Tabell 8: Mangankoncentrationerna i förhållanden till medelvärdet för Stora Gloppsjön 

Provtagningsplats Metall Medelvärde, metallkoncentration 
i µg/l 

Medelvärde Stora 
Gloppsjön 

Piteå 1 Mn 493 µg/l 21,6 µg/l 

Piteå 2 Mn 130 µg/l 21,6 µg/l 
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4.1.6 Nickel 

Medelvärdet för nickel vid Piteå 1 var 3,4 µg/l respektive 8,5 µg/l för Piteå 2, se figur11. 

Koncentrationerna för Nickel klassas som låga halter för både Piteå 1 och 2 dock är det enligt 

jämförvärden en tydlig till mycket stor avvikelse, se tabell 9. 

 

 

Figur 11: Ovan visar nickelhalterna för Provpunkterna Piteå 1 och 2 samt gränsvärden för ämnet (Naturvårdsverket, 
1999). 

 
Tabell 9: Nickelkoncentrationer medelvärde i µg/l i förhållande till Naturvårdsverkets riskklassning (1999) 

Piteå 1 Ni 3,4 µg/l Klass 2 – Låga halter Riskklass 3 –Tydlig 
avvikelse 

Piteå 2 Ni 8,5 µg/l Klass 2 – Låga halter Riskklass 5 – Mycket stor 
avvikelse 
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4.1.7 pH 

 

Piteå 1 

pH- nivån för provtagningspunkten Piteå 1 är högre än Piteå 2, se Figur 12, enligt medelvärdet 6,8. 

Vilket enligt Eriksson m.fl (2005) bedöms vara neutralt.  

Vid Piteå 1 uppmättes maxkoncentrationerna av Cu och Mn vid lägre pH än 

minimumkoncentrationerna, t ex 25µg/l vid pH 6,8 och 1,2µg/l vid pH 7,3. Fe, Cr, Ni och Zn 

maxkoncentrationer uppstod vid pH-nivåer som var mer basiska än minimumkoncentrationerna, se 

Tabell 10.  

 

Piteå 2 

Medelvärdet för Piteå 2 var pH 4,9, se Figur 12, vilket enligt Eriksson m.fl (2005) bedöms som surt till 

skillnad från Piteå 2 som ligger strax under det som beräknas som ett neutralt pH (Eriksson m.fl 

2005). 

 

Samtliga uppmätta max metallkoncentrationer har varit under högre pH förhållanden än 

minimumkoncentrationerna, med undantag från Cu som var det enda maxkoncentrationen som hade 

förhållandevis lägre pH (pH4,5) vid högsta värdet av 20µg/l. Dock var pH lägre, d.v.s. 3,9, vid Cu 

minimumkoncentration på 0,9µg/l, se Tabell 11.  

Tabell 10: Metallkoncentrationer i ytvatten, provtagningspunkt Piteå 1, pH framför tungmetallhalten var aktuellt pH när 
värdet uppmättes.  

 

 

 

Tabell 11: Metallkoncentrationer i ytvatten, provtagningspunkt Piteå 2, pH framför tungmetallhalten var aktuellt pH när 
värdet uppmättes.  

 

 

Metall pH Järn mg/l P1 pH
Koppar µg/l 

P1
pH

Krom µg/l 

P1
pH

Mangan µg/l 

P1
pH

Nickel µg/l 

P1
pH Zink µg/l P1

Min 6,6 0,6 7,3 1,2 6,1 1,2 7,5 56 6,8 1 6,5 10

Max 6,8 2,9 6,8 25 6,9 8,9 6,1 1800 7,2 9,4 6,8 110

Metall pH Järn mg/l pH Koppar µg/l pH Krom µg/l pH Mangan µg/l pH Nickel µg/l pH Zink µg/l

Min 5,7 0,44 3,9 0,9 4,4 1 5,7 14 5,7 0,5 5,7 7

Max 7,9 6,3 4,5 20 7 32 7,9 1200 7 120 7 56



 

 

 

Figur 12: Figuren ovan visar pH för provpunkterna Piteå 1 och 2 under åren 1994-2009. Ett pH under 6 räknas som surt 
(Eriksson m.fl 2005). 
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4.1.8 Zink.  

I tabell 12 redovisas zinkkoncentrationernas medelvärden vid Piteå 1 och 2. Utifrån 

Naturvårdsverkets (1999) bedömning av tillstånd i vatten är zinkkoncentrationerna måttligt höga 

halter och tillhöra riskklass 3. I Riskklass 3 vatten finns en beträffande risk för att biologiska effekter 

kan förekomma såsom minskad överlevnad i tidigare livsstadier och reproduktion på en enskild art 

eller en artgrupp. 

 

Enligt jämförvärden bedöms Piteå 1 och 2 tillhöra riskklass 5, d.v.s. att det är tydligt att 

zinkkoncentrationen har uppstått genom antropcentriska lokala källor.  Majoriteten av de uppmätta 

koncentrationerna bedöms enligt Naturvårdsverket (1999) som måttligt höga halter, se figur 13.  Den 

högsta koncentrationen av zink uppmättes 1994 till 110µg/l vid provpunkten Piteå 1. Medelvärdet 

för zinkkoncentrationen mellan åren 1994 till och med 2009 vid Piteå 1 är 41,5µg/l, respektive 22,3 

µg/l för Piteå 2.  

 

 

Figur 13: Ovan visas zinkhalterna för Provpunkterna Piteå 1 och 2 samt gränsvärden för ämnet (Naturvårdsverket, 1999). 

  

Tabell 12: Zinkkoncentrationer i förhållanden till Naturvårdsverkets (1999) bedömning av tillstånd och riskklass 
bedömning utifrån jämförvärden. 

Provtagningsplats Medelvärde Riskklass och bedömning av 
tillstånd  

Riskklass utifrån 
jämförvärden 

Piteå 1 41,4 µg/l Klass 3 - Måttligt höga halter Riskklass 5 – Mycket stor 
avvikelse 

Piteå 2 22,4 µg/l Klass 3 - Måttligt höga halter Riskklass 5 – Mycket stor 
avvikelse 
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4.2 Trendanalys: Multitest 
En trendanalys gjordes med multitest, resultatet redovisas i Tabell 13, som metod för att kunna 

avgöra om det fanns en trend över tid med avseende på de vattenprovtagningar som gjorts i 

området 1994-2009. Nollhypotesen var enligt följande: 

H0 : β0  = 0 

H1 : β0≠ 0  

(Vilket gällde för alla variablar)  

Signifikansnivån sattes till 0.05 

 
Tabell 13: Nedan visas en sammanfattning av resultatet från multitestet. 

Variabel Piteå 
1 

Månad MK statistic p-värde Lutning Medelvärde 

Järn mg/l All 17 0,07 0,09 1,6 

Koppar µg/l All -13 0,16 -0,3 6,4 

Krom µg/l All 8 0,39 0,05 3,6 

Mangan µg/l All 13 0,17 34,55 492,5 

Nickel µg/l All -11 0,2 -0,22 3,4 

Zink µg/l All 0 1 0 41,5 

Variabel Piteå 
2 

Månad MK statistic p-värde Lutning Medelvärde 

Järn mg/l All categories 14 0,12 0,02 1,1 

Koppar µg/l All categories -3 0,74 -0,03 3,6 

Krom µg/l All categories 14 0,12 0,13 4,5 

Mangan µg/l All categories -16 0,06 -1,6 129,7 

Nickel µg/l All categories -15 0,09 -0,25 8,5 

Zink µg/l All categories -3 0,75 -0,25 22,4 

 

MK statistic i testet, som är själva teststatistiken har beräknats med Test stat och StdDev genom att 

dividera TestStat med Std.dev. Teststatistiken använder man för att bedöma huruvida det finns en 

signifikant trend eller ej, vilket man även gör med p-värdet, som i detta fall visar på att det inte finns 

någon signifikant trend då inget ämne var under signifikansnivån som var satt till 0.05. ”Slope” i 

tabellen representerar lutningskoefficienten, det vill säga trendens storlek(Wahlin & Grimvall, 2010).   



 

4.3 Parat t-test 
Ett parat t-test utfördes för att variationen till följd av provtidpunkt inte skulle tas med i beräkningen, 

se Tabell 14. 

Tabell 14 Resultat från parat t-test där tungmetallhalterna och pH för Piteå 1 och Piteå 2 har testats. 

Par Ämne Mean Std. Deviation t df Sig. (2-tailed) 

Par 1 pH Piteå1 och 2 2,0000000 1,3026895 7,036 20 ,000 

Par 2 Järn mg/l Piteå 1 och 2 ,4385714 1,5587568 1,289 20 ,212 

Par 3 Mangan µg/l Piteå 1 och 2 362,810 612,316 2,715 20 ,013 

Par 4 Zink µg/l Piteå 1 och 2 19,143 29,985 2,926 20 ,008 

Par 5 Koppar µg/l Piteå 1 och 2 2,8700000 9,0653075 1,451 20 ,162 

Par 6 Krom µg/l Piteå 1 och 2 -,9142857 6,9633531 -,602 20 ,554 

Par 7 Nickel µg/l Piteå 1 och 2 -5,14714 26,06909 -,905 20 ,376 

 

 
Den första kolumnen i Tabell 14 visar medelavvikelsen mellan de två provplatserna, positiva eller 

negativa värden visar vilken av platserna som har det högsta medelvärdet. Vilket Piteå 1 har för alla 

parametrar utom nickel och krom. Följande kolumn visar standardavvikelsen för medelskillnaden. 

Slutligen presenteras testresultatet, antal frihetsgrader och p-värde.  

Signifikansnivån var satt till 5 % vilket medför att nollhypotesen kan förkastas vad gäller pH, mangan 

och Zink, för dessa finns en skillnad mellan provtagningsplatserna, dock gör det ej det för resten av 

parametrarna.  

 

4.4 Metallkoncentrationer i mark 
Jordskanningen av marken utfördes off situ den åttonde maj 2013, 16 jordprover, varav 8 stycken 

vardera från område B respektive C mättes efter att de torkats i ugn, 105 grader i 12 timmar. 

Proverna homogeniserades även innan mätning för att få ner kornstorleken till ca 2-5 mm. Enbart för 

studien relevanta metallhalter redovisas.  

Tabell 17 visar de för studien relevanta metallhalter från skanningen med Niton XL2 på jordproverna 

tagna den 7/5. Se figur 4 för en överblick över hur provpunkterna ligger. Värden som är 0 behöver  

  



 

nödvändigtvis inte vara 0, se tabell 1 för vilka detektionsgränser som Niton XL 2 har för de olika 

tungmetallerna.  

Tabell 17: Tabellen visar resultaten från skanningen av jordproverna av område B och C i mg/kg. 

Metall B1 
mg/kg 

B2 
mg/kg 

B3 
mg/kg 

B4 
mg/kg 

B5 
mg/kg 

B6 
mg/kg 

B7 
mg/kg 

B8 
mg/kg 

As 11 15 0 14 20 16 10 53 

Cu 0 0 0 0 0 34 0 155 

Fe 3900 2636 694 1505 2248 2935 1758 15,3k 

Mn 0 0 0 0 198 0 0 130 

Ni 0 0 0 0 0 0 0 119 

Pb 120 52 0 44 116 98 43 259 

Metall C1 
mg/kg 

C2 
mg/kg 

C3 
mg/kg 

C4 
mg/kg 

C5 
mg/kg 

C6 
mg/kg 

C7 
mg/kg 

C8 
mg/kg 

As 20 13 0 0 0 0 0 16 

Cu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fe 17000 2248 2095 13400 2135 1880 11100 19100 

Mn 198 0 0 182 0 0 78 216 

Ni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pb 116 60 25 60 17 19 27 88 

Zn 128 57 24 149 68 26 65 161 

Zn 128 57 24 149 68 26 65 161 

 

Genom att presentera maximum- och minimumkoncentrationer ökar förståelsen för den totala 

spännvidden av det insamlade data. I Tabell 18 och Tabell 19 presenteras maximum- och 

minimumkoncentrationer för uppmätta metaller i marken vid provtagningsområdena B och C i 

norrgående riktning från Avfallsupplaget Piteå, se Figur 4 för placering av provtagningsområdena.  

 
Tabell 18: Max och minvärden över de uppmätta metallkoncentrationerna i marken 2012-05-07 för område B. 

Metall Järn mg/kg Koppar 
mg/kg 

Bly mg/kg Mangan 
mg/kg 

Nickel 
mg/kg 

Zink mg/kg Arsenik 
mg/kg 

Max 15300 155 259 198 119 192 53 

Min 694 34 44 130 - 22 10 

Medelvärde 3872 94,5 104,5 164 119 85,5 19,8 

 

 
Tabell 19: Max och minvärden över de uppmätta metallkoncentrationerna i marken 2013-05-07 för område C. 

Metall Järn mg/kg Koppar 
mg/kg 

Bly mg/kg Mangan 
mg/kg 

Nickel 
mg/kg 

Zink mg/kg Arsenik 
mg/kg 

Max 19100 - 116 216 - 161 20 

Min 1880 - 19 78 - 24 13 

Medelvärde 8619 - 51,5 168,5 - 85 16 

   



 

5.0 Diskussion 

5.1 Max-och minivärden  
I denna studie har samtliga mätvärden inkluderats, vid en riskklassning kan det variera huruvida 

maximum- och minimumkoncentrationer inkluderas.  Detta för att de kan medföra att en högre eller 

lägre riskklass fås än om de hade valts bort. Denna avgränsning, att ta med såväl minimum som 

maximumvärden, motiveras med att förståelsen ökar för den totala spännvidden av det insamlade 

data. Även medelvärde har valts för att visa resultaten, detta för att inte exkludera maximum- och 

minimumvärden. För att visa att ingen markant skillnad finns mellan median och medelvärde vad 

gäller riskklassificering, se tabell 20.   

Tabell 20. Resultat för klassificering enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för medianvärde.  

Piteå 1 Koppar Klass 3 Måttligt höga halter Riskklass 3, Tydlig avvikelse 

Piteå 1 Nickel Klass 2 Låga halter Riskklass 3 Tydlig avvikelse 

Piteå 1 Zink Klass 1 Mycket låga halter Riskklass 3 Tydlig avvikelse 

Piteå 2 Koppar Klass 2 Låga halter Riskklass 3 Tydlig avvikelse 

Piteå 2 Nickel Klass 2 Låga halter Riskklass 2 Liten avvikelse 

Piteå 2 Zink Klass 3 Måttligt höga halter Riskklass 5 Mycket stor 
avvikelse 

 

Fetmarkerat i tabell 20. betyder att resultat var exakt detsamma som för medelvärde, där resultaten 

skiljer sig åt syns dock Tydliga avvikelser och Riskklass 3 utifrån jämförvärden. De slutsatser som 

därmed dras utefter de resultaten baserat på medelvärde skiljer sig därmed inte nämnvärt från det 

resultat utifrån om hade median valts.  

Vid provtagningen, som skedde under åren 1994-2009 fanns det endast fem tillfällen då både 

höstvärden och vårvärden uppmättes, därmed skedde de flesta provtagningarna endast en gång per 

år. Med anledning till detta har inga max- eller minikoncentrationer exkluderats då det skulle kunna 

innebära att det helt och hållet skulle saknas mätvärden för ett helt år. Vilket, ifall det hade skett en 

större utlakning från avfallsupplaget, då inte skulle inkluderats i resultaten. Om det däremot hade 

skett provtagningar månadsvis skulle vissa extremvärden/max-minikoncentrationer kunna avfärdats 

från bedömningen om de tydligt avvek från resterande mätvärden under samma period. När det 

endast finns två eller i vissa fall bara en provtagning, är det svårt att göra denna exkludering.   

Analyserna av vattenproverna har skett av AlControl AB, ett ackrediterat lab, inga felkällor finns 

antecknade vilket styrkt valet att inkludera alla mätvärden i denna studie.  

5.2 Referensvärden från Limmingsjön i förhållande till Naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder 
Vattenkemisk data från referenssjön Limminssjön har använts i syfte att understödja jämnförvärden 

från Naturvårdsverket bedömningsgrunder (1999). Metallkoncentrationerna kring Knuthöjdsmossen 

är högre än referenssjön Limmingssjön, se Tabell 21. I förhållande till Naturvårdsverkets (1999) 

gränsvärden bedöms metallkoncentrationerna i Limmingssjön som mycket låga halter till låga halter, 

och enligt VISS (2013) bedöms Limmingsjön ha en god ekologisk och kemisk status. Jämförandet av 

både Naturvårdsverkets (1999) gränsvärden och Limmingsjön (SLU, 2012) med de uppmätta 



 

metallkoncentrationerna från Piteå 1 och 2 kan därmed underbygga den bedömmande slutsatsen 

huruvida avfallsupplaget Piteå har en miljöpåverkan på området kringliggande Knuthöjdsmossen.  

Tabell 21: Medelvärde för referenssjöarna Limmingsjön (SLU, 2012) och Stora Gloppsjön (SLU, 2012) presenterade i µg/l i 
förhållande till metallkoncentrationerna i µg/l för Piteå 1 och 2, järn presenteras i mg/l. 

Referenssjö Fe mg/l Mn µg/l Cu µg/l Zn µg/l Cr µg/l Ni µg/l 

Limmingsjön 0,07 19,67 1,31 5,4 0,15 0,21 

Stora 
Gloppsjön 

0,26 22,31 - - - - 

Piteå 1 1,6 492,5 6,4 41,5 3,6 3,4 

Piteå 2 1,1 129,7 3,6 22,4 4,5 8,5 

 

5.3 Arsenik 
Enligt Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (1999) bedöms de uppmätta 

arsenikkoncentrationerna som ligga inom spannet mindre allvarligt, måttligt allvarligt till allvarligt. 

Den högsta uppmätta koncentrationen är 53 mg/kg vid område B och 20mg/kg vid område C vilket 

ger indikationer om att koncentrationen minskar med avståndet från avfallsupplaget.  

Arsenikkoncentrationer i ytvatten har inte valts som parameter för ytvattenprovtagningen mellan 

åren 1994-2009 av en okänd anledning. Det är dock av intresse med hänsyn till de uppmätta 

konventionerna i marken, att även undersöka om arsenik förekommer i ytvattnet vid Piteå 1 och 2.   

Arsenik binds gärna till järn- och manganoxider, om järnoxiderna löses upp blir arsenik som följd 

mobil i marken. Vattenanalyserna visar höga värden av både mangan och järn, vilket skulle kunna ge 

indikationer om att redoxförhållanden råder och att järnoxiderna har lösts upp. Därmed kan det 

finnas en risk att arsenik har transporterats via marken och kontaminerat ytvattnet.  

5.4 Bly 
De blyhalter som uppmättes inom område B och C hade ett medelvärde på 104,5 mg/kg respektive 

51,5 mg/kg, endast ett prov (B3) visade inga blyhalter över detektionsgränsen i provet.  Område B, 

det närmast avfallsupplaget, bedöms utefter medelvärdet enligt Naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder för förorenad mark som Måttligt allvarligt, där ett prov (B8) ligger inom ramen 

för vad som anses vara Allvarligt. Område C däremot klassificeras som Mindre allvarligt, med endast 

två prover (C1 och C8) som klassas som Måttligt allvarligt.  

Då jordens adsorption av bly enligt Dutta m.fl (2011) har en större risk att öka vid surt pH kan det 

vara en av anledningarna till att höga blyhalter uppmättes, då pH i området kring Knuthöjdsmossen 

är surt. Att ha höga värden på sura områden är därmed inget avvikande, detta då en stor andel av 

det bly som kommer till jordarna kan härledas från atmosfären (Khan m.fl, 2012). De höga 

blyhalterna inom området skulle därmed kunna förklaras av blypartiklar från exempelvis koleldning 

som sedan spridits via luften. Vad som dock talar emot detta är den rumsliga variationen mellan 

område B och C, då område B har en betydligt högre medelkoncentration av bly än område C, detta 

stödjs även av Berggren (2011) som menar på att ett av det vanligaste spridningssättet för bly till 

miljön är läckage från förbränning av avfall och läckage från soptippar.  



 

5.5 Järn 
Järn är ett mikronäringsämne som är väsentlig för människan, djur och växter. Vid förhöjda och 

koncentrerade halter är det dock skadligt för ämnesomsättningen för markens ryggradslösa djur 

genom kronisk oxidativ stress orsakat av Fe3 + Fe3 + katalyserande produktion av radikaler. En radikal 

är en atom eller molekyl med oparade elektroner vilket bidrar till att de är mycket reaktiva och 

därmed kan bilda kemiska föreningar med de flesta biologiska molekyler. Det resulterar i irreversibla 

förändringar i molekylers struktur och funktion (Totaro, 1992) Eftersom det sker en symbios mellan 

mikroorganismer och de ryggradslösa djuren påstår Totaro (1992) att det kan påverka de 

ekosystembaserade interrelationerna.  Coale m.fl (1996) skriver även att förhöjda 

järnkoncentrationer kan påverka näringsupptaget för plankton. 

Järnkoncentrationerna vid Knuthöjdsmossen har jämnförts med Stora Gloppsjöns medelvärdet av 

järn då myndigheterna saknade referensvärden för järn. Medelvärdet för Fe i Stora Gloppsjön är 

0,258 µg/l, vilket är 520 % högre än Piteå 1’s medelvärde på 1,6 µg/l.  

Därmed finns det risk för att de förhöjda järnkoncentrationerna har resulterat i en försämrad 

ekologisk och kemisk status av marken och vattnet vid knuthöjdsmossen naturreservat. För att 

fastställa en bedömning av ovanstående bör de uppmätta Fe koncentrationerna analyseras utifrån 

bedömningsgrunder och jämförvärden i likhet med Naturvårdsverkets (1999).  

Dock påstår VISS (2013) att den kemiska statusklassificeringen av ytvatten brister på grund av få 

genomförda mätningar av aktuella ämnen. Naturvårdsverket (1999) har också noterat önskemål om 

gränsvärden för järn.  

Markkoncentrationerna av järn var vid provområde C högre än område B, d.v.s. utifrån markproverna 

ökar koncentrationen desto längre avståndet är från avfallsupplaget Piteå. I våtmarksjordar som 

innefattar torv och myrmark är det vanligt med höga järnkoncentrationer, dock har industriavfall 

deponerats vid avfallsupplaget vilket väcker misstankar om att järnkoncentrationerna är en följd av 

antropogen påverkan. Någon utförligare bedömning av järnkoncentrationerna i marken går inte att 

bedöma utifrån gränsvärden eller bakgrundshalter eftersom det likt ytvatten, inte finns någon data 

att jämföra med. 

Eftersom ämnet järn spelar en central roll för de mark-och vattenkemiska processer som t ex 

metallers mobilitet är det därmed av relevans att utföra vidare undersökningar gällande 

järnkoncentrationerna kring Knuthöjdsmossens naturreservat. 

5.6 Koppar 
Piteå 1 och 2 tillhör båda ”Klass 3, måttligt höga halter” utifrån Naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. I denna klass finns risk för effekter från metallen att 

förekomma, risken är även betydligt större i vattendrag med ett lågt pH, vilket det är i området kring 

Knuthöjdsmossen. Enligt Naturvårdsverket (1999) har större vattendrag en högre kopparhalt än vad 

mindre sjöar och vattendrag har. Då halterna är naturliga har man funnit att ekosystemet har 

anpassat till de högre koncentrationerna, detta gäller dock inte mindre vattendrag. Då 

provpunkterna endast utgörs av smådiken, således inga stora vattendrag, skulle kunna betyda att de 

höga uppmätta halterna inte är naturliga halter utan kan härledas från en antropogen källa. Koppar 

vid höga koncentrationer (som uppmättes fyra gånger) är toxiskt för en mängd olika organismer, 

alltifrån människor till bakterier, särskilt fisk ligger i riskzonen.  I Naturvårdsverkets 



 

bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (1999) står det desto mer de uppmätta metallhalterna 

skiljer från jämförvärdena, desto större är risken för biologiska effekter, vilket särskilt gäller för 

koppar som finns till stor del naturligt i Svenska vattendrag.  

I jorden uppmättes ett medelvärde på 94,5 mg/kg för koppar i område B, det område närmast 

avfallsupplaget, detta värde har klassificeringen Mindre allvarligt, men ligger precis vid gränsen för 

Måttligt allvarligt (vilket prov B8 ligger inom ramen för), inom område C uppmättes inga 

kopparvärden, vilket tyder på en rumslig variation där kopparhalterna ökar ju närmre avfallsupplaget 

man kommer. För att konfirmera detta bör dock fler jordprover tas, detta då endast två mätvärden 

uppmättes för område B. Även om de uppmätta koncentrationerna i jordproverna inte är höga så 

menar Terry & Stone (2002) på att även låga koncentrationer kan ha biologiska effekter, detta i form 

av en påverkan på andning och cellväggarna på mikroorganismer. 

5.7 Krom 
Vad gäller vattenproverna så har man fått ett värde på totalkrom, det vill säga man vet inte om det är 

Cr(III) eller Cr(VI) som förekommer och i vilken mängd. Enligt Katz (1991) säger detta totalvärde 

väldigt lite om vilken toxisk effekt kromet riskerar att ha på omgivningen då man inte vet om dess 

oxidationstal. Detta då Cr(III) är relativt orörlig samt ofarlig för miljön medan Cr(VI) är rörlig och 

mycket giftigt (Papassiopi m.fl 2009). I sina bedömningsgrunder har inte Naturvårdsverket (1999) 

tagit hänsyn till oxidationsstatus för krom. Deras bedömningsgrunder får därmed antas bygga på ett 

totalvärde, vilket kan ifrågasättas då Cr(III) och Cr (VI) har så olika toxicitet, vilket även Katz (1991) 

styrker.  

 

I markproverna uppmättes inga halter av krom för vad som ligger inom detektionsgränsen för Niton 

XL2. Enligt Andjelkovic m.fl (2012) så är lakningen av krom bundna av pH och organiskt material i 

omgivningen, samt är såväl Cr (III) och CR (VI) beroende av kemiska och fotokemiska redoxreaktioner, 

utfällning/upplösning samt adsorptions- och desorptionsreaktioner.  Att krom inte detekterades i de 

markprover som togs i området tyder inte på att marken är fri från krom, detektionsgränsen för krom 

är 150 mg/kg för XRF:en, eventuellt något lägre vid torkade prover. Värden under detta bedöms 

enligt Naturvårdsverket som måttligt allvarliga (120-150 mg/kg) och mindre allvarligt <120 mg/kg, 

detta är dock för Cr(III). Sexvärdigt krom bedöms som mycket allvarligt vid koncentrationer över 50 

mg/kg, detta värde ligger under detektionsgränsen för Niton XL2, en provtagning bör därmed ske där 

man tar reda på vilket oxidationstal av krom det rör sig om för att kunna göra en bedömning av 

huruvida den kromhalt som finns i området är det mer giftiga Cr (VI) och därmed riskerar att ha en 

negativ påverkan på den kringliggande miljön intill avfallsupplaget och Knuthöjdsmossens 

naturreservat.  

  



 

5.8 Mangan 

Enligt Caruso (2012) så orsakar mangankoncentrationer över 1000 µg/l toxiska effekter på 

vattenlevande organismer. Koncentrationerna för Piteå 1 och 2 hade fem värden som överskred 

1000 µg/l (varav fyra uppmätta på Piteå 1 och ett på Piteå 2) alla värden utom två stycken uppmätta 

på Piteå 2 år 2001 och 2002 överskrev även medelvärdet för referenssjön Stora Gloppsjön som låg på 

21,6  µg/l. Upptaget av mangan för ryggradslösa djur och vattenlevande organismer ökar kraftigt 

med temperaturen men minskas med pH, spridningen av mangan är även beroende av pH och 

redoxförhållanden, varpå Mn tenderar att öka vid lägre pH med redoxpotential. Mangan kan bilda 

fasta oxi-hydroxid partiklar/fällningar som kan beläggas över sediment i vatten med höga Mn 

koncentrationer.  

För mangan finns inga gränsvärden för jord, dock utifrån IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s data över 

uppmätta manganvärden från regionala delar av landet i mark tyder uppmätta värden i område B 

och C inte vara förhöjda. Detta då område B hade ett medelvärde på 164 mg/kg och område C 168.5 

mg/kg gentemot andra delar av landet där provresultatet ofta uppgick till över 200 mg/kg. Dock 

utesluter inte detta att mangan inte har någon påverkan på området, Caruso (2012) menar att 

manganhalter i vatten som överskrider 1000 µg/l har en toxisk inverkan på vattenlevande 

organismer, detta skulle i sin tur kunna ha en påverkan på andra djur i området som livnär sig på 

dessa.  

5.9 Nickel 
Medelvärdet för nickel vid Piteå 1 var 3,4 µg/l respektive 8,5 µg/l för Piteå 2, båda dessa värden 

klassas som låga halter, dock med tydlig till mycket stor avvikelse enligt jämförvärdena.   

Nickel benämns som en absorberande metall som fasthålls ganska starkt i jord, men kan bli mer rörlig 

beroende på jordens pH-värde, sammansättning och koncentrationen i humusämnena (Gustafsson, 

2007). Därmed kan nickelkoncentrationerna i vatten vara missvisande mot den totala 

koncentrationen i området, såsom koncentrationen i marken. Vid höga koncentrationer av nickel så 

kan det vara toxiskt för djur, detta då nickel förhindrar djurens upptag av zink.  

I marken uppmättes endast ett prov som innehöll nickel, detta var i punkt C8, det vill säga området 

längst bort ifrån avfallsupplaget. Koncentrationen i denna provpunkt var 119 mg/kg, något som enligt 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för förorenad mark bedöms som allvarliga. Då enbart ett 

prov visade på en förhöjd nickelkoncentration så utesluter inte detta att de nickelkoncentrationer 

som finns i området riskerar att ackumuleras av såväl växter som djur (Schaumlöffel 2012). Vidare 

har Niton XL2 en detektionsgräns på 65 mg/kg (se tabell 1), enligt naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder för förorenad mark så räknas värden från 35-105 mg/kg som Måttligt allvarligt 

vilket medför att det skulle kunna finnas koncentrationer i marken som klassas in i denna klass men 

som ligger under detektionsgränsen för Niton XL2. 

5.10 pH 
Det är allmänt godtaget, se Wiederholm (1999) samt Gustafsson (2007), att metallkoncentrationen i 

vatten är högre vid lågt pH eftersom metallerna i sura vatten förblir i löst form än vatten med 

neutralt pH. pH-nivåerna vid provtagningspunkten Piteå 1 klassas som neutralt (Reddy, 2008).  

Dock visade analyserna av ytvattenproverna motsatsen. Enligt ovanstående bör ytvattnet vara <pH 7 

vid höga metallkoncentrationer, vilket bör framgå vid avläsningen av maxkoncentrationerna.   



 

Vid Piteå 1 uppmättes endast maxkoncentrationer för Cu och Mn vid låga pH. Resterande metallers 

(Fe, Cr, Ni och Zn) maxkoncentrationer uppstod vid pH-nivåer som var mer basiska än 

minimumkoncentrationerna, vilket motsäger tesen till viss del. I enlighet med Reddy (2008) och 

Wiederholm (1999) var det förväntat att maxkoncentrationerna skulle råda under surare pH-

förhållanden än minimumkoncentrationerna. Dock var medelvärdet för Piteå 1 pH 6,8, vilket är 

förhållandevis neutralt. Därmed bör ytvattnet vid Piteå 1 inte innehålla lika många lösta joner som 

ett surt vatten.  

Piteå 2 hade däremot ett surare pH värde, medelvärdet för pH låg på 4,9 under åren 1994-2009. 

Trots detta var metallkoncentrationerna i överlag högre vid Piteå 1, med undantag från Ni och Cr. 

Provpunkten Piteå 2 är beläget närmare avfallsupplaget vilket öppnar upp för spekulationer kring vad 

som kan ha orsakat högre metallkoncentrationer vid Piteå 1. En möjlig förklaring är att metaller har 

lakats ut från avfallsupplagets nordöstra del och förts med ytavrinngen mot norr till 

provtagningspunkten Piteå 1.  

5.11 Zink  
Efter mangan är zink den mest förekommande tungmetallen, den högsta koncentrationen uppmättes 

till 110µg/l. Enligt Naturvårdsverkets (1991) gränsvärden bedöms det som höga halter. De höga 

koncentrationerna kan delvis förklaras med att zink utlakas i högre grad jämfört med andra 

detekterade metaller och är en av de mest flyktiga tungmetallerna (Almqvist, 2009). I sura 

förhållanden, vilket pH-nivån för samtliga vattenprover visar, är zinkföreningar som bildas med de 

gemensamma anjonerna lösliga i ytvatten (Reddy,K.Ramesh, 2008). Utifrån Naturvårdsverkets (1991) 

jämförvärden har ytvattnet vid Knuthöjdsmossen en mycket stor avvikelse. Resultatet tyder på att 

zinkkoncentrationerna har en tydlig antropocentrisk påverkan med ursprung från lokala källor. Detta 

bekräftas med Eriksson m.fl (2005) resultat som säger att zinkbristen är som störst vid sura 

sandjordar och mosstorvjordar, det vill säga de geologiska förutsättningarna vid Knuthöjdsmossens 

naturreservat. Detta tyder på att det i normala fall bör vara en låg zinkkoncentration i området. 

Zinkkoncentrationerna tyder även på att det finns en beträffande risk för att biologiska effekter kan 

förekomma, såsom reproduktionseffekter på en art eller artgrupper samt deras överlevnad vilket i 

sin tur kan påverka vattenorganismsamhällen och ekosystemet.  

 

Avfallsupplaget Piteå har använts för deponering av industriellavfall, enligt Ngole (2012) förekommer 

zink i många applikationer inom industrin vilket kan härledas till zinkkoncentrationerna som enligt 

Naturvårdsverket (1999) är måttligt höga med mycket stor variation från de naturliga 

bakgrundsvärdena för vatten. Dock visar zinkkoncentrationerna i marken för område B och C enligt 

riktvärden efter Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade ämnen att halterna ligger 

inom vad som anses vara Mindre allvarligt, såväl medelvärde (85,5 mg/kg för område B och 84,75 för 

C) som högst uppmätta värde ligger inom denna klass. En liten differens av zinkhalten från område B 

gentemot område C förekommer (en skillnad på -0.75 mg/kg). Någon slutsats om att zinkhalterna 

sjunker längre bort från avfallsupplaget går ej att dra då differensen är för liten och underlaget för 

litet. Även om jordproverna inte visade på förhöjda värden i mark så gör de höga mätvärdena under 

de 13 år som vattenprovtagningen skedde, att en antagning om en antropocentrisk påverkan 

föreligger, vilket kan härledas till avfallsupplaget.  

 



 

 

 

5.12 Trendanalys  
I det multitest som utfördes kunde ingen trend över tid för tungmetallerna detekteras. Att någon 

trend inte detekterades i multitestet kan bero på det faktum att tungmetallerna inte urlakas lika 

mycket varje år, exempelvis så är framför allt nederbörd, men även vind, faktorer som påverkar 

urlakningen från det gamla avfallsupplaget. Detta betyder att det vissa år kan vara mer urlakning än 

andra, som beskrivet i teorin  

Även de mätvärden som fanns att tillgå från vattenprovtagningarna 1994-2009 påverkande utgången 

av testet, det saknades många höstvärden på grund av torrlagda diken och därmed omöjliggjordes 

möjligheten att utföra en säsongsvariation med hjälp av statistisk analys.   

5.13  Miljöpåverkan utifrån vatten- och markanalyserna  
Naturvårdsverkets bedömning av tillstånd i vatten gäller vatten generellt. Därmed kan de satta 

gränsvärden inte vara tillräckligt specificerade för ytvattnet vid Knuthöjdsmossen naturreservat. 

Förslagsvis bör vidare forskning av just vatten och dess kvalité utföras, vilket går utanför denna 

studies ramar och resurser. Jämförvärdena och riskklasserna för biologiska effekter kan analyseras 

ihop för att göra en nyanserad bedömning av tillståndet. En allmän tumregel är desto större 

avvikelsen är utifrån jämförvärdet desto större blir risken för biologiska effekter (Naturvårdsverket, 

1999).  

Många extremvärden uppmättes även på provpunkten Piteå 1, detta var utefter VBB och VIAKS 

undersökning tänkt att vara en referenspunkt att jämföra med mätvärden från Piteå 2. Då Piteå 1 

endast ligger 300 m från Piteå 2 är chansen minimal att även denna provpunkt inte skall vara 

kontaminerad. I Figur 6 framgår det att Piteå 1 har en avrinning från Knuthöjdsmossens 

naturreservat, vilket indikerar att det även är troligt att det inom naturreservatsgränsen finns 

förhöjda tungmetallkoncentrationer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Avfallsupplaget Piteå bedöms utefter analyserna av vattenprovtagningarna 1994-2009 samt XRF-

skanning att ha en påverkan på kringliggande område. Samtliga tungmetallhalter i 

vattenprovtagningen visade på Tydlig till Mycket stora avvikelser utefter Naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder (1999), och endast nickel låg inom klass 3, ”Låga halter” som ändock tilldelas 

riskklass 5 då det avviker från jämförvärdena för vad som anses vara god ekologisk status i svenska 

vatten. Enligt Naturvårdsverket (1999)  så bör biologiska undersökningar göras i de fall där de 

uppmätta halterna ligger inom riskklass 3 och över, vilket är fallet för zink och koppar.  Detta ger ett 

tillräckligt underlag för att konstatera att avfallsupplaget Piteå har en miljöpåverkan på området 

Knuthöjdsmossen. Att avfallsupplaget har en miljöpåverkan på området stärks även av att 

bedömningen av ett förorenat område bland annat beror på skyddsvärdet hos arterna eller 

ekosystem som exponeras för föroreningarna.  Knuthöjdsmossen har biologiska och 

geovetenskapliga bevarandevärden som är av nationella intressen, området ingår även i Natura 2000 

och dynen med sin speciella sandmarksfauna är av riksintresse för naturvården samt ingår i Sveriges 

Myrskyddsplan och erhåller den högsta skyddsklassen, klass 1(Länsstyrelsen Örebro län 2006). 

Utefter detta bör det därmed ha det högsta skyddsvärdet ”Mycket stort” och anses därmed vara 

extra känsligt mot tungmetallers påverkan. Ytterligare något som stärker tesen om avfallsupplagets 



 

miljöpåverkan på området är den rumsliga variationen som detekterats i jordproverna. Detta då 

högre koncentrationer uppmättes i område B, (det område närmast avfallsupplaget) av såväl bly, 

koppar, zink och arsenik än område C, som låg längre bort. För att med säkerhet fastställa detta bör 

fler analyser utföras, då det inom ramen för denna studie enbart analyserades 16 prover.  

 

Ngole (2012) konstaterar utifrån studien kring kontaminering av mark kring deponier att 

metallkocentrationerna var högst vid de kända utlakningspunkterna. Detta resulterade i förhöjda 

koncentrationer av Cu, Ni och Zn i den undersökta deponins intilliggande mark. Även Jaskelevicius 

(2009) konstaterar att metallkoncentrationer i mark och vatten regleras genom utlakningen av 

tungmetaller från deponier, och att koncentrationen av tungmetaller minskar det längre avståndet 

är. Som en åtgärd för att minska koncentrationerna i mark och vatten vid Knuthöjdsmossens 

naturreservat bör en ny inventering av Piteå avfallsupplag utföras för att identifiera 

utlakningspunkterna. Detta kan styrkas med resultat från en studie om en nedlagd deponi som inte 

var täkt, i resultaten från studien återfanns metallkoncentrationer i mark för Pb på max 92.50mg/kg, 

vid Knuthöjdsmossen återfanns den högsta Pb koncentrationen vid  259 mg/kg, flera detekterade 

metallkoncentrationer (Ni, Cu m.m) hade lika höga koncentrationer som den otäckta deponin i den 

studien (Kasassi, A, 2008).  

Det kan även vara av intresse att vid ett nytt kontrollprogram att analysera parametrarna bly och 

arsenik då dessa ämnen visade på förhöjda koncentrationer vid XRF-skanningen av jorden. En fråga 

som har uppstått, men som går utanför studiens ramar, är huruvida närliggande sjön Stor-Sången 

riskerar att vara kontaminerad. Detta då avrinningen leder mot denna sjö.  

Något som studiens omfattning ej har kunnat besvara är kroms miljöpåverkan på Knuthöjdsmossen, 

detta då oxidationstalet är oklart, det vill säga halterna av Cr(III) och Cr (VI) är oklara. Detta är av 

betydelse då oxidationstalen har varierande toxicitet (Papassiopi m.fl 2009).  

 

 

6.0 Slutsats 
Avfallsupplaget Piteå bedöms utefter Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999) och studiens 

omfattning att ha en miljöpåverkan på området Knuthöjdsmossen, detta då:  

 Samtliga tungmetallkoncentrationer i vattenprovtagningen visar på Tydliga till Mycket stora 

avvikelser utefter Naturvårdsverkets bedömningsgrunder vilket medför negativa biologiska 

samt toxiska effekter eller påverkan på mark- och ytvattenkvalité, beroende på tungmetall.  

 XRF-analysen av två områden nedströms avfallsupplaget ger en antydan om en rumslig 

variation av tungmetallhalter, detta då koncentrationerna för de flesta tungmetaller 

minskade desto längre nedströms från avfallsupplaget Piteå mätningarna utfördes.  

 De höga zink-, nickel- och kopparkoncentrationer som uppmättes i vattenproverna 1994-

2009 kan konfirmeras med de uppmätta koncentrationerna från markproverna i område B 

och C. 

 För att kunna redogöra för kroms påverkan på området bör undersökningar göras där man 

får ett resultat för såväl Cr(III) som Cr(VI).  

 Vid fortsatt vattenprovtagning bör även parametrarna arsenik och bly analyseras, då 

betydande koncentrationer uppmättes i jorden.  



 

7.0 Referenser  
Multitrend users manual 2009. [2013-03 20] 

http://www.ida.liu.se/divisions/stat/research/Software/index.en.shtml 

http://www.miljostatistik.se/mannkendall.html [2013-03-10] 

http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=Intro 

http://www3.ivl.se/miljo/db/IVL_screening_registersida.htm  

Andjelkovid, D.H. ( 1 ), Ristid, M.M. ( 1 ), Andjelkovid, T.D. ( 2 ), Nikolid, R.S. ( 2 ), Purenovid, M.M. ( 2 ), 

Bojid, A.L.J. ( 2 ) & Blagojevid, S.D. ( 3 ) 2012, "Leaching of chromium from chromium contaminated 

soil -a speciation study and geochemical modelling", Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 77, 

no. 1, pp. 119-129.  

Augustin, P.V. & Viero, A.P. 2012, Environmental impact and geochemical behavior of soil 

contaminants from an industrial waste landfill in Southern Brazil. 

Berggren Kleja, D. & Sverige. Naturvårdsverket 2006, Metallers mobilitet i mark, Naturvårdsverket, 

Stockholm. 

Bohn, H.L., McNeal, B.L. & O'Connor, G.A. 2001, Soil chemistry, 3rd edn, Wiley, New York.  

Bonten, L.T.C., Kroes, J.G., Groenendijk, P. & van, d.G. 2012, "Modeling diffusive Cd and Zn 

contaminant emissions from soils to surface waters", Journal of contaminant hydrology, vol. 138-139, 

pp. 113-122.  

Caruso, B.S., Mirtskhulava, M., Wireman, M., Schroeder, W., Kornilovich, B. & Griffin, S. 2012, Effects 

of Manganese Mining on Water Quality in the Caucasus Mountains, Republic of Georgia.  

Coale, K.H.(.1.)., Johnson, K.S. ( 1,2 ), Fitzwater, S.E.(.1.)., Gordon, R.M.(.1.)., Tanner, S.(.1.)., Ferioli, L. 

( 1,2 ), Chavez, F.P.(.2.)., Sakamoto, C.(.2.)., Rogers, P.(.2.)., Kudela, R. ( 2,5 ), Millero, F.(.3.)., 

Steinberg, P.(.3.)., Nightingale, P. ( 4,8 ), Cooper, D. ( 4,9 ), Cochlan, W.P.(.5.)., Landry, M.R.(.6.)., 

Constantinou, J.(.6.)., Rollwagen, G.(.6.). & Trasvina, A. ( 7,10 ) 1996, "A massive phytoplankton 

bloom induced by an ecosystem-scale iron fertilization experiment in the equatorial Pacific Ocean", 

Nature, vol. 383, no. 6600, pp. 495.  

Dutta, S.K., Singh, D. & Sood, A. 2011, "Effect of Soil Chemical and Physical Properties on Sorption 

and Desorption Behavior of Lead in Different Soils of India", Soil & Sediment Contamination, vol. 20, 

no. 3, pp. 249-260. 

Elert, M., Karlsson, L. & Petsonk, A. 1995, Föroreningar i deponier och mark: ämnens spridning och 

omvandling, , Stockholm.  

Eriksson, J., Nilsson, I., Simonsson, M. & Wiklander, L. 2005, Wiklanders marklära, Studentlitteratur, 

Lund. 

Fendorf, S.E. 1995, "Surface reactions of chromium in soils and waters", Geoderma, vol. 67, no. 1–2, 

pp. 55-71.  

http://www.ida.liu.se/divisions/stat/research/Software/index.en.shtml
http://www.miljostatistik.se/mannkendall.html
http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=Intro


 

Fürst, H., Hellberg, A. & Sverige. Arbetsmiljöverket 2002, Marksanering: om hälsa och säkerhet vid 

arbete i förorenade områden, Arbetsmiljöverket, Solna. 

 

Gibbons, R.D., Bhaumik, D.K. & Aryal, S. 2009, "Frontmatter", Statistical Methods for Groundwater 

Monitoring (9780470164969), , pp. i. 

Gustafsson, J.P. 2007, Soil and water chemistry, Department of Land and Water Resources 

Engineering, KTH, Stockholm.  

Jaskelevicius, B.(.1.). & Lynikiene, V.(.2.). 2009, "Investigation of influence of lapes landfill leachate on 
ground and surface water pollution with heavy metals", Journal of Environmental Engineering and 
Landscape Management, vol. 17, no. 3, pp. 131-139. 
 
Kalnicky, D.J.(.1.). & Singhvi, R.(.2.). 2001, "Field portable XRF analysis of environmental samples", 

Journal of hazardous materials, vol. 83, no. 1-2, pp. 93-122.  

Kamata, R., Shiraishi, F., Nakajima, D. & Kageyama, S. "Estrogenic effects of leachates from industrial 

waste landfills measured by a recombinant yeast assay and transcriptional analysis in Japanese 

medaka",Aquatic Toxicology, vol. 101, pp. 430-437. 

Kasassi, A., Rakimbei, P., Karagiannidis, A., Zabaniotou, A., Tsiouvaras, K., Nastis, A. & Tzafeiropoulou, 

K. "Soil contamination by heavy metals: Measurements from a closed unlined landfill", Bioresource 

technology,vol. 99, pp. 8578-8584 

Katz, S.A. 1991, "The analytical biochemistry of chromium", Environmental health perspectives, vol. 

92, pp. 13-16.  

Khan, Z.I., Ashraf, M., Ahmad, K., Bayat, A., Mukhtar, M.K., Hassan Naqvi, S.A., Nawaz, R., Zaib, M.J. & 

Shaheen, M. 2012, "Lead Toxicity Evaluation in Rams Grazing on Pasture during Autumn and Winter: 

A Case Study", Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, no. 5, pp. 1257-1260. 

Länsstyrelsen Örebro län, 2006, Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors 

kommun.  

Länsstyrelsen Örebro 2011, Fakta om sjöar - Limmingsjön [Homepage of Länsstyrelsen Örebro], 

[Online]. Available: http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-

klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenfakta/sjoar/fakta-sjoar/Limmingssjon.pdf [2013, 06/12]. 

Naturvårdsverket 1999, Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Metodik för inventering av förorenade 

områden : vägledning för insamling av underlagsdata, Naturvårdsverket, Stockholm. 

 

Naturvårdsverket 1999, Bedömningsgrunder för miljökvalitet. sjöar och vattendrag. Stockholm: 

Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket 2008, Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren, 

Naturvårdsverket, Stockholm. 

 

Naturvårdsverket 2013, 2013/02/13-last update, Tillsyn över nedlagda deponier och förvaringsfall. 



 

Available: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-

amnesvis/Avfall/Deponering-av-avfall-/Tillsyn-nedlagda-deponier/ [2013, 03/9].  

Naturvårdsverket 2012, 15/10/2012-last update, Gruvor [Homepage of Naturvårdsveket], [Online]. 

Available: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Gruvor/ [2013, 

4/22].  

Naturvårdsverket 2009, Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön?: resultat från 

miljöövervakningens screeningprogram 2006-2008 = Results from the Swedish Screening Programme 

20062007-2008 : what concentrations of hazardous substances do we find in the environment? 

Naturvårdsverket, Stockholm.  

Ngole, V.M. & Ekosse, G. 2012, Copper, nickel and zinc contamination in soils within the precincts of 

mining and landfilling environments International Journal of Environmental Science and Technology 

vol:9 iss:3 pp. 485 -494 

 

Norrman, J. & Sverige. Naturvårdsverket 2009, Provtagningsstrategier för förorenad jord, 

Naturvårdsverket, Stockholm.  

Mee, R.W. & Chua, T.C. 1991, "Regression toward the mean and the paired sample t 

test", American Statistician, vol. 45, no. 1, pp. 39. 

Mowery, B.D. 2011, "The Paired t-Test", Pediatric nursing, vol. 37, no. 6, pp. 320-321. 

Papassiopi, N., Kontoyianni, A., Vaxevanidou, K. & Xenidis, A. "Assessment of chromium 

biostabilization in contaminated soils using standard leaching and sequential extraction techniques", 

2009, Science of the Total Environment, vol. 407, pp. 925-936.  

Patnaik, A., Mamatha, T.G., Biswas, S. & Kumar, P. 2012, Damage assessment of titania filled zinc-

aluminum alloy metal matrix composites in erosive environment: A comparative study. Materials & 

Design 36.pp 511-521. 

Paul, E.A. & Clark, F.E. 1996, Soil microbiology and biochemistry, 2nd edn, Academic Press, San Diego.  

Piorek S, 1997, Field portable x-ray fluorescence spectrometry: past, present, and future, Field 

analystical chemistry and technology 1(6):317-329 1997, John Wiley & Sons, Inc. 

Reddy, K.R. & DeLaune, R.D. 2008, Biogeochemistry of wetlands: science and applications, CRC Press, 

Boca Raton. 

Schaumlöffel, D., 2012, "Invited review: Nickel species: Analysis and toxic effects", Journal of Trace 

Elements in Medicine and Biology, vol. 26, pp. 1-6.  

Schlesinger, W.H. & Bernhardt, E.S. 2013, Biogeochemistry: an analysis of global change, 3rd edn, 

Elsevier, Amsterdam.  

Selim, H.M.E. 2013, Competitive sorption and transport of heavy metals in soils and geological media, 

CRC Press, Boca Raton.  

 

SMHI 2006, 2006/12/02-last update, Klimatdata november 2006 - Vattenföring, markvatten och 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Avfall/Deponering-av-avfall-/Tillsyn-nedlagda-deponier/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Avfall/Deponering-av-avfall-/Tillsyn-nedlagda-deponier/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Gruvor/


 

grundvatten i Sverige. Available: http://www.smhi.se/klimatdata/Manadens-vader-och-

vatten/Sverige/november-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5260 [2013, 04/11].  

Sprynskyy, M., Kowalkowski, T., Tutu, H., Cozmuta, L.M., Cukrowska, E.M. & Buszewski, B. 2011, "The 

Adsorption Properties of Agricultural and Forest Soils Towards Heavy Metal Ions (Ni, Cu, Zn, and Cd)", 

Soil & Sediment Contamination, vol. 20, no. 1, pp. 12-29.  

Terry, P.A. & Stone, W.,2002, "Biosorption of cadmium and copper contaminated water by 

Scenedesmus abundans", Chemosphere, vol. 47, pp. 249-255.  

 

Totaro, E.A. ( 1,2 ), Lucadamo, L. ( 1,2 ), Coppa, T. ( 1,2 ), Turano, C. ( 1,2 ) & Gervasi, R. ( 1,2 ) 1992, 

"Effects of iron pollution on macroinvertebrates promoting organic matter transformation in soils of 

Presila Cosentina (Italy)", Biology and Fertility of Soils, vol. 14, no. 4, pp. 223-229.  

 

VISS 2013, , Kemisk status [Homepage of Vatteninformationssystem Sverige], [Online]. Available: 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/statusklassning/kemisk-

status/Pages/default.aspx [2013, april/17].  

VISS 2013, , Vatteninformationssystem Sverige - Limmingsjön. Available: 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE660804-142742 [2013, 06/12]. 

Wahlgren, L. 2008, SPSS steg för steg / Lars Wahlgren, Lund : Studentlitteratur, 2008 (Polen); 2., 

rev.] uppl. 

Wahlin, K. & Grimvall, A. 2010, "Roadmap for assessing regional trends in groundwater 

quality", Environmental Monitoring & Assessment, vol. 165, no. 1-4, pp. 217. 

Wiederholm, T. & Sverige. Naturvårdsverket 1999, Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och 

vattendrag : bakgrundsrapport 1 : kemiska och fysikaliska parametrar, Naturvårdsverket Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smhi.se/klimatdata/Manadens-vader-och-vatten/Sverige/november-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5260
http://www.smhi.se/klimatdata/Manadens-vader-och-vatten/Sverige/november-2006-vattenforing-markvatten-och-grundvatten-1.5260
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/statusklassning/kemisk-status/Pages/default.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/statusklassning/kemisk-status/Pages/default.aspx


 

Bilaga 1.   

Piteå 1  

Tabell 15 Alla uppmätta tungmetallhaltvärden, samt pH för Piteå 1.  

Datum pH Järn mg/l Mangan µg/l Zink µg/l Koppar µg/l Krom µg/l Nickel µg/l 

19941012 6,8 2,9 1400 110 25 3 1 

19950427 6,5 0,86 60 10 2,2 2 2 

19960507 6,5 0,79 60 30 4 4 5 

19980505 6,6 0,6 70 20 2 3 5 

19990429 7 2,5 620 40 3 2 6 

19970506 6,3 1,2 200 20 25 5 5 

20000503 6,9 1,4 190 60 6 8,9 5 

20010425 6,7 2,9 910 76 3,4 3,2 1,8 

20020423 7,2 2,8 1200 69 4,7 2,3 9,4 

20030507 7,5 0,76 56 41 4,3 2,1 1,9 

20040601 6,1 1,8 1800 91 8,6 1,2 2,5 

20040922 6,6 1,9 120 36 2,1 6,4 1,7 

20050519 7,7 1,9 230 26 3,7 3,1 1,3 

20060511 7,2 1,4 1600 59 3,4 4,1 2,8 

20061117 6,9 1,3 110 46 3,2 2,5 1,6 

20070620 7,9 1,2 510 12 1,7 3,8 8,9 

20071025 7,1 1,1 160 21 22 7,6 2,4 

20080513 7,3 2 580 15 1,2 5,1 2,1 

20081111 6,7 1,6 61 39 2,5 2,9 1,8 

20090609 7,7 1,2 310 19 4,3 1,5 2 

20091021 3,7 1,5 95 32 2,9 2,1 1,7 

 

  



 

Piteå 2   

Tabell 16: Alla uppmätta tungmetallhalter samt pH för Piteå 2. 

Datum pH Järn mg/l Mangan 
µg/l 

Zink µg/l Koppar 
µg/l 

Krom µg/l Nickel 
µg/l 

19941012 4,3 0,8 70 20 2 2 1 

19950427 4,5 0,69 40 20 20 2 1 

19960507 4,4 0,52 30 20 2 2 5 

19980505 4,4 0,64 60 10 1 1 5 

19990429 4,9 0,81 30 10 1 2 5 

19970506 4,1 0,72 40 20 3,4 4 5 

20000503 5,2 0,66 30 40 5 1,7 5 

20010425 5,7 0,44 14 7 5 2,3 0,5 

20020423 4,5 0,48 14 18 1 1,3 0,7 

20030507 4,3 0,64 26 12 1 2,1 0,6 

20040601 5,9 0,61 130 25 5 1,1 2 

20040922 3,9 1,1 30 17 0,9 5,6 1,3 

20050519 4,3 0,83 22 17 5,1 2,2 1 

20060511 4,1 0,79 22 24 4 3,6 1,7 

20061117 7 1,3 110 56 4 32 120 

20070620 7,9 6,3 1200 45 3,6 11 16 

20071025 4 0,85 31 22 1,5 6,4 1,9 

20080513 7,2 1,7 670 17 1,6 5,7 2 

20081111 3,8 1,1 33 26 1,3 2,7 1,4 

20090609 4,8 0,68 95 29 6 2,4 1,7 

20091021 3,9 0,75 26 15 0,93 2,4 0,99 

 

 


