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Ärendelogg Nr. Datum Ärende / uppgift Resultat Ansvarig person
Övriga medverkande 
personer Ärendet slutfört Kommentarer

Projekt: 
Fiberbankar Beskrivning W-18-71

Ange datum då 
ärendet/uppgifte
n beslutades om.

Skriv i text vad ärendet uppgiften handlar om. T.ex. beräkna 
värdet på x, ta kontakt med person NN, göra presentation 
till ... osv.

Om ärendet/uppgiften är tänkt att 
resultera i en rapport ange tilltänkt 
rapportnummer. Annars ange kort 
resultatet av ärendet/uppgiften.

Ange vem som är 
ansvarig för att 
ärendet/uppgiften blir 
genomfört.

Ange datum då 
ärendet/uppgiften 
blev slutfört. 
(klar=blå)

Vecka 13 Maila frågor till Ian 1 2018-03-27

Ta kontakt med Ian Snowball med svar på hans mail samt 
bekräfta möte 9e april samt bolla frågor kring 
frågeställningarna i projektet Lisa Westander alla andra 2018-03-27

Beslut om 
moralkontrakt 2 2018-03-27 Skriver upp hur vi vill behandla varandra på möten W-18-71/A-1 Elsa Malmer alla andra 2018-03-27

fiberbank 3 2018-03-27
Skriv L-rapport inför litteraturstudien om "vad är en 
Fiberbank?" W-18-71/L-1 Linnea Rosendal 2018-03-28

klart innan kl 17 
den 29 mars

gränsvärden 4 2018-03-27
Skriv L-rapport inför litteraturstudien om "gränsvärden som 
finns idag i sverige?" W-18-71/L-2 Alice Ljungberg Elsa Malmer 2018-03-29

klart innan kl 17 
den 29 mars

miljöhot 5 2018-03-27
Skriv L-rapport inför litteraturstudien om "varför är 
fiberbankerna ett miljöhot?" W-18-71/L-3 Lisa Westander Louise 2018-04-10

klart innan kl 17 
den 29 mars

mall för 
rapportskrivning 6 2018-03-27 Skapa en mall för hur L-rapporterna ska skrivas W-18-71/A-2 Sara Rosendahl - 2018-03-27

klart innan 17 
den 27e mars

göra ett gantt 
schema 7 2018-03-27 börja på en projektplanering i gantt Lisa Westander 2018-03-27
skriva 
protokollrapport 8 2018-03-27 från dagens projektmöte W-18-71/P-1 Elsa Malmer 2018-03-27
skriva projektplan 9 2018-03-28 skapar dokument för projektplaneringen och påbörjar den W-18-71/A-3 Elsa Malmer 2018-03-28
Maila universitetet 
om arcGIS 10 2018-03-27 maila universitet gällande kod för att öppna arcGIS Louise Lumsén 2018-03-27
Kontakta biblioteket 
om GIS lathund 11 2018-03-27 kolla om de har någon lathund på bibblis i geo Elsa Malmer 2018-03-27

så trevliga 
biblotikarier! 

läsa lathund i GIS 12 2018-03-27 start studying GIS Louise Lumsén 2018-03-27

Få tag på data 13 2018-03-28
Försöka reda ut vilken data vi behöver få tag på. Ta reda på 
vem vi ska kontakta för vilken data. alla 2018-03-28

Maila Anna Apler 14 2018-03-28 Formulera ett första mejl alla 2018-03-28
Mejla Cecilia om GIS-
kod 15 2018-03-28 Mejla Alice 2018-03-28

Översedimentering 16 2018-03-28 Skriv L-rapport inför litteraturstudien om "översedimentering" W-18-71/L-4 Linnea Rosendal 2018-03-29
PP 17 2018-03-28 Göra  en PP Elsa Malmer 2018-03-28

Pappersbruk 18 2018-03-28
undersöka hur metallerna kommer ut i vattnet och hur de 
fungerade innan miljölagstiftningen W-18-71/L-5 Sara Rosendahl 2018-03-29

Skriva klart 
veckodagbok 19 2018-03-28 Så alla är i fas <3 alla 2018-04-08
Näringskedjan 
metaller 20 2018-03-28

Hur metaller påverkar mark, fiskar och människor? Hur 
metallerna stannar i systemen? W-18-71/L-6 Louise Lumsén Lisa Westander 2018-04-11

Bioackumulation 21 2018-03-29 Åtgärder saneringsmöjligheter W-18-71/L-7 Lisa Westander 2018-04-10

dioxiner 22 2018-03-29
Vad är Dioxinernas påverkan? Kan man testa dem? Är de 
mycket mer relevanta än metallerna? W-18-71/L-8 Linnea Rosendal 2018-04-11

MIFO djupdykning 23 2018-03-29
Förutsättningar och kritisera MIFO metoden, hur var när den 
används och om den är relevant? W-18-71/L-9 Elsa Malmer Alice Ljungberg -

Maila Rikard 
angående GIS 24 2018-03-29 Maila under påskveckan, för att se om han har tid senare Louise Lumsén 2018-04-09

Vecka 15
Maila Johan 
angående data 25 2018-04-09

Fattades data från Anna 
Lisa Westander 2018-04-09

Protokollmöte 26 2018-04-09 Morgonmöte + vad vi ska göra idag W-18-71 / P-3 Lisa Westander 2018-04-09

org kol 27 2018-04-10 organiskt kols påverkan på sediment och spridning W-18-71/L-10 Elsa Malmer 2018-04-11

svavel 28 2018-04-10 svavlets påverkan på sediment och spridning W-18-71/L-11 Alice och Linnea 2018-04-12

Maila Anna Apler 29 2018-04-10 fråga om metall-info Lisa Westander 2018-04-10

Protokollmöte 30 2018-04-10 Morgonmöte + vad vi ska göra idag W-18-71 / P-4 Linnea Rosendal 2018-04-10

PP presentation 31 2018-04-10 Färdigställa Powerpointen Alla 2018-04-10

L-rapport 32 Skriva om tungmetaller generellt? Hur definieras "tungmetall"? W-18-71/L-12 Linnea Rosendal 2018-04-12

alt L rapport 33 Alternativt Landhöjning - -
maila 2018-04-13 Maila Ian om litteraturstudie/skicka in den till honom Lisa 2018-04-13

Litteraturstudie 34 2018-04-11 Skicka in Litteraturstudie om fiberbankar W-18-71/G-1 Alla 2018-04-13

Minilitteraturstudie 35 2018-04-13 Populärvetenskaplig litteraturstudie W-18-71 Linnea och Sara 2018-04-18
Sätta sig in i GIS och 
lära sig basic inför 
nästa vecka 36 Syfte: Lära ut GIS till gruppen under vecka 16 Louise, Alice, Lisa 2018-04-19

Maila 37 2018-04-13 Mejla biblioteket om referenser till minilitteraturstudie Sara 2018-04-13

Maila 38 2018-04-12 Maila johan om hjälp med data Lisa 2018-04-12

maila 39 2018-04-13
Maila Rickard om det går bra att ha möte tisdag eller onsdag 
nästa vecka Louise 2018-04-13

ind.veckoreflektion 40 2018-04-13 reflektionsdagbok inskickad på studentportalen alla 2018-04-13
Börja kolla metallkonc 
vs gränsvärde 41 2018-04-13 kolla datan i kalkylen och markera röd/grön Louise, Alice, Lisa 2018-04-13

Vecka 16 Maila Anna Apler 42 2018-04-16 fråga om mängd organsikt kol och översedimentering Lisa 2018-04-17

L-rapport 43 2018-04-16
Ta reda på vilka industrier exakt som finns i våra kvarvarande 
områden W-18-71/L-13 Sara Linnea 2018-04-19

Studera datan (djup) 44 2018-04-17
Ta reda på vid vilka djup alla prover är tagna, koppla all data 
så att vi kan få en översikt 2018-04-24

Studera slutrapporter 45 2018-04-16
Börja titta på hur slutrapporten ska se ut, struktur, innehåll, hur 
ska vi göra för att nå dit? Elsa 2018-04-17

Ta beslut om vi ska 
skriva slutrapporten i 
latex eller docs 46 2018-04-18 Fixat referenser till latex? - JA, Alla 2018-04-18

L-rapport 47 2018-04-16 Massafabrikernas omgivning och geologi W-18-71/L-14 Linnea Rosendal 2018-05-27
Motivera avgränsning 
av org kol 48 2018-04-18 Beskriv ny avgränsning 2018-04-27
Rätta litteraturstudien

49 2018-04-17
Rätta samt ifall något fattas, skriv en ny L-rapport (L-15). 
Försöka bli färdiga med detta denna veckan (v.16) W-18-71/G-2 Alla 2018-04-19

Gränsvärden 50 2018-04-17 Titta på alla gränsvärden för metaller osv o lägg in i excel Lisa 2018-04-23

L-rapport 51 2018-04-18 Kommer fiberbankarna att påverka Östersjöns status? W-18-71/L-15 Alice 2018-04-23
Skriva mittredovisning 52 2018-04-18 Fixa ihop en snygg mittredovisning inför Måndag Elsa och Alice 2018-04-19

Studiebesök Ian 53 2018-04-17 Studiebesök hos Ian för att se forskningen Alla 2018-04-17

Mejla Ian 54 2018-04-19 Mejla Ian angående avgränsningen och annat Lisa 2018-04-19
Skriva 
dagboksloggen 55 2018-04-19 Hur har arbetet gått osv Alla 2018-04-19
Koppla koodinater 
med excel GIS 56 2018-04-19 Gå till datasalen, kanske träffa Rickard igen Louise, Lisa, Alice 2018-04-19

v.17 G3-rapport: metallföroreningar kopplat till industrin57 2018-04-23 Påbörja G3 W-18-71/G-3 alla 2018-04-23

Se om proverna är 
skiktade eller ej 58 2018-04-23

Kolla bilagor i FIN-rapporten och se om skiktning skett. Kan 
även visa vilka mätpunkter som är fiberbank, fiberrikt sediment 
etc. Linnea 2018-04-24

Sammanställa 
östersjövärdena 59 2018-04-23 Louise, Alice 2018-04-23
Jämför 
östersjövärdena med 
de andra värdena 60 2018-04-24 Gör sammanställande tabell med färgade rutor? Alice, Louise, Lisa 2018-04-24
 plotta intressanta 
metallar i GIS 61 2018-04-25 Kartor med metallkoncentrationer -
Analysera TOC och 
svavel 62 2018-04-25 kolla datan för org C och svavel och koppla till metallhalt Sara, Louise, Lisa 2018-04-27
Struktutera L-
rapporter 63 2018-04-25 Läsa igenom L-rapport och kolla struktur (gör om till pdf) 2018-04-28
Ny L-rapport, L5 och 
L13 64 2018-04-23 Formulera om L13 och lägg ihop med L5 W-18-71/L-16 Sara 2018-04-24

G4-rapport 65 2018-04-24
En sammanställning av vilka metaller som finns var + org.kol 
och svavel relationen till metallhalt W-18-71/G-4 Alla 2018-04-25

Ta beslut om vilken 
metod vi ska ha 66 2018-04-25
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Projekt: 
Fiberbankar Beskrivning W-18-71

Ange datum då 
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Skriv i text vad ärendet uppgiften handlar om. T.ex. beräkna 
värdet på x, ta kontakt med person NN, göra presentation 
till ... osv.

Om ärendet/uppgiften är tänkt att 
resultera i en rapport ange tilltänkt 
rapportnummer. Annars ange kort 
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Ange vem som är 
ansvarig för att 
ärendet/uppgiften blir 
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blev slutfört. 
(klar=blå)

HUR togs datan fram 
(L-rapport) 67 2018-04-26 snabb sammanställning av hur datan är framtgen W-18-71/L-17 Elsa 2018-04-27
Sammanställa 
industri/metall i en 
tabell 68 2018-04-26 Lisa, Linnea, Alice 2018-04-27

GISkarta 69 2018-04-26
GISkartor över områderna som visar lokalnummer

Lisa, Louise 2018-05-03

GISkarta 70 2018-04-26
GISkartor över områderna som visar metaller

Lisa, Louise -
Påbörja diskussionen 
(och därav 
slutrapporten) 71 2018-04-26

Ge förslag på vad som kan tas upp i diskussionen i 
slutrapporten W-18-71/S-1 Linnea 2018-05-03

V.18
Lägga in G4 i 
slutrapport 72 2018-05-02 Lägg in den sista delen av G4 i resultat Sara 2018-05-04
Få till en bra 
bakgrund med röd 
tråd 73 2018-05-02 Flytta på text eller lägg till för att få en röd tråd. Linnea 2018-04-03

Konc.tabeller 74 2018-05-02
Kolla över tabeller med metallkoncentrationer och försök 
presentera det tydligt Elsa och Sara 2018-05-04

Lägga in uppdaterade 
tabeller som bilagor i 
slutrapport 75 2018-05-02

Kolumnen för fosfor (P) är borttagen i google kalkylark, men är 
kvar i slutrapporten. Ta bort raden för Fe också? 2018-05-14

V.19
Skriva 
sammanfattning 76 2018-05-07 Elsa 2018-05-08

Skriva slutsats 77 2018-05-07
Diskutera tillsammans vad som är slutsatser av resultatet, 
kopplat till frågeställning Alla 2018-05-07

Skriva klart 
disskusion 78 2018-05-07

Styckindela och sätt representativa rubriker. skriva klart alla 
delar Alla 2018-05-07

Korrläsa 79 2018-05-07 Dubbekolla så att referenser, bilagor etc är som de ska Alla 2018-05-07
Förlänga/fördjupa 
vissa stycken, tex om 
tungmetaller och 
svavel 80 2018-05-07

Fördjupa/utöka vissa delar av bakgrunden som känns lite väl 
korta

Alice men alla bör kolla 
sina delar 2018-05-07

Justera referenserna 
till harvard? 81 2018-05-07

Ska vi skriva in referenserna för hand så att de blir korrekt? 
Inte enligt harvard nu och vi kan blir tvunga att ändra det 
senare isåfall Alla 2018-05-08

V. 20
Påbörja revidering av 
slutrapport, gör grafer 82 2018-05-14 Göra grafer över metallkonc beroende av org kol W-18-71/S-2 Elsa Lisa 2018-05-14
Ändra diskussionen 
så den stämmer med 
resultatet 83 2018-05-14 Linnea, Elsa, Lisa 2018-05-16
Förklara 
metylkvicksilver i 
rapporten 84 2018-05-14 Louise Sara, Linnea 2018-05-14

Formulera om metod 85 2018-05-14 Alice 2018-05-16
Lägg till grafer över 
metallkonc. i bilagor 86 2018-05-14 Louise sara 2018-05-15
Formulera om 
resultatet 87 2018-05-14 Alice 2018-05-16
Gör lista med 
begrepp som är 
viktiga att definiera 88 2018-05-15 Alla 2018-05-16
Gör om tabeller med 
dålig skärpa i latex 89 2018-05-15 Louise 2018-05-15
Lägg till bild om 
fiberbank 90 2018-05-16 Linnea 2018-05-16
Förbered inför 
opponering 91 2018-05-17

dela upp hur vi ska läsa igenom deras rapport och 
sammanställ vad alla kommit fram till Alla 2018-05-18

Presentation 
opponering 92 2018-05-18 Gör en presentation/bildspel Alla 2018-05-18
Presentation egen 
redovisning 93 2018-05-18 Alla (i varje par) 2018-05-23

V. 21
Påbörja 
reflektionsdokument 94 2018-05-21 Alla 2018-05-21
Gör klart 
opponeringsrapport 95 2018-05-25 Alla 2018-05-25
Skriv egen 
populärvetenskaplig 
sammanfattning 96 2018-05-21 Alla (individuellt) 2018-05-29
Skriv egen engelsk 
sammanfattning 97 2018-05-21 Alla (individuellt) 2018-05-29

V. 22 Revidera rapport 98 2018-05-22 Ändra slutrapporten utifrån opponering W-18-71/S-3 Alla 2018-05-29
Skicka in 
reflektionsdokument 99 2018-05-23 Slutföra reflektionsdokumentet med hela gruppen Alla 2018-05-29
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Rapportlogg
Alla rapporter som finns med i denna förteckning ska det finnas ett beslut på från ett projektmöte eller från ett grupp/aktivitets möte.

Projekt:
Fiberbanker och 
Klassificering 

Rapporttyp Dokumentkod Dokumentnamn Datum Ersätter Författare

Beskrivning Ange rapportens kod Skriv i text vad rapporten är.
Datum då rapporten 
blev färdig.

Om rapporten ersätter en 
tidigare rapport ange dess 
dokumentkod.

Ange namnet/namnen på 
den/de som har skrivit 
rapporten.

Programkod-År-
Projektnummer/Rappor
ttyp-löpnummer

T.ex. Labbrapport, projektgruppsprotokoll, 
teknisk rapport etc.

Exempel: W-10-01/ L-01
Slutrapport S W-18-71/S-1 2018-05-09 Alla

W-18-71/S-2 2018-05-16

W-18-71/S-3 2018-05-29 Alla
Administrativa 
rapporter: A W-18-71/A-1 Moralkontrakt  2018-03-27 - Elsa Malmer

A W-18-71/A-2 Mall för L-rapporter 2018-03-27 - Sara Rosendahl
Projektplaner, 
beslut om 
arbetsformer, A W-18-71/A-3 Projektplan 2018-04-10 Elsa Malmer 

mötesstruktur 
inom projektet 
etc.

Projektgruppsp
rotokoll med P W-18-71/P-1 2018 Elsa Malmer
ärendelogg (se 
flik nedan). W-18-71/P-2 2018 Alice Ljungberg 

W-18-71/P-3 2018 Lisa Westander
W-18-71/P-4 2018 Linnea Rosendal
W-18-71/P-5 2018 Elsa Malmer



W-18-71/P-6 2018 Alice Ljungberg 
W-18-71/P-7 2018 Elsa Malmer
W-18-71/P-8 2018 Alice Ljungberg 
W-18-71/P-9 2018 Elsa Malmer
W-18-71/P-10 2018 Linnea Rosendal
W-18-71/P-11 2018 Alice Ljungberg 

W-18-71/P-12 2018 Lisa Westander

Grupp/aktivitet
srapport: G W-18-71/G-1 Litteraturstudie om Fiberbankar 2018-04-13 alla
Här redovisas 
resultatet från 
en G W-18-71/G-2 Litteraturstudie (efter feedback) 2018-04-17 W-18-71/G-1 Elsa 
grupp/aktivitet 
(vanligen en 
milstolpe). W-18-71/G-3 Sammanställning av områden och industrier alla

W-18-71/G-4
En sammanställning av vilka metaller som finns 
var alla

Arbetsrapport: L W-18-71/L-1 fiberbank (litteraturstudie) 2018-03-28 - Linnea Rosendal

Allt 
"underarbete" 
inom en 
aktivitet L W-18-71/L-2 gränsvärden (litteraturstudie) 2018-03-29 - Alice Ljungberg

som 
delrapporteras i 
en rapport 
kallas L W-18-71/L-3 miljöhot (litteraturstudie) 2018-04-10 - Lisa Westander 
för en 
arbetsrapport. L W-18-71/L-4 Översedimentering (litteraturstudie) 2018-04-01 - Linnea Rosendal
Det kan bestå 
beräkningar, 
försök, L W-18-71/L-5 Pappersbruk (litteraturstudie) - Sara Rosendahl
programkod, 
ritningar osv. L W-18-71/L-6 Metaller i näringskedjan (litteraturstudie) 2018-04-11 Louise Lumsén 
Hit räknas även 
interna 
protokoll L W-18-71/L-7 Åtgärder saneringsmöjligheter 2018-04-10 Lisa Westander 
mm för 
gruppen/aktivit
eten. L W-18-71/L-8 Dioxinernas påverkan 2018-04-11 - Linnea Rosendal



L W-18-71/L-9 MIFO ska ej göras ska ej göras

L W-18-71/L-10
organiskt kols påverkan på sediment och 
spridning 2018-04-11 Elsa Malmer 

L W-18-71/L-11 Svavel från fiberbankar 2018-04-12 Alice och Linnea 

L W-18-71/L-12
Skriva om tungmetaller generellt? Hur definieras 
"tungmetall"? 2018-04-12 Linnea

L W-18-71/L-13 Industri vid bruk 2018-04-17 Sara

L W-18-71/L-14 Massafabrikernas omgivning och geologi 2018-04-17 Linnea

L W-18-71/L-15 Fiberbankarnas påverkan på Östersjöns tillstånd 2018-04-17 Alice
L W-18-71/L-16 Industrier och områden 2018-04-24 Sara
L W-18-71/L-17 Hur togs datan fram? 2018-04-27 Elsa
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Självständigt arbete i Miljö- och Vattenteknik

Dokumenttyp Dokumentkod
Slutrapport W-18-71/S-3
Datum: Ersätter:
2018-05-31 W-18-71/S-2
Författare:
Alice Ljungberg, Louise Lumsén, Elsa Malmer,
Sara Rosendahl, Linnea Rosendal
& Lisa Westander

Handledare Rapportnamn:
Ian Snowball Utvärdering av metallhalter från industrier

i fibersediment längs Norrlandskusten

Sammanfattning

I det här projektet har halten tungmetaller, miljöfarliga metaller och andra metall-
föroreningar undersökts i fiberhaltiga bottensediment längs Norrlandskusten i syfte
att bredda förståelsen för saneringsbehovet. Industrier har använt olika processer
i sin verksamhet som släppt ut fiberrikt avfall i vilka en mängd föroreningar och
däribland miljöfarliga metaller har lagrats. Metallerna ansamlas i sedimenten och
bör påvisas vid provtagning, men så är enligt denna studie inte alltid fallet. Många
faktorer spelar in i om tungmetallerna lagrats och finns kvar i sedimenten eller in-
te. Två av dessa faktorer skulle kunna vara halten organiskt kol i sedimenten samt
svavelhalten, alternativt de båda i relation till varandra. För att ta reda på vad som
finns i sedimenten har data från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) använts.
Samma data ligger till grund för den stora studie och riskklassning som genomfördes
av SGU, Havs- och vattenmyndigheten och fem länsstyrelser i Norrland, projektet
FIN15.

I projektet har data från fem undersökta områden analyserats. Områdena är Norrsun-
det, Ljusnefjärden, Iggesund, Marmen och Yttre fjärden. Datan har analyserats med
avseende på vilken industri som funnits i vilket område, i vilka sediment vilka me-
taller finns samt om det går att påvisa någon koppling mellan vilken industri som
använts på platsen. I syfte att avgöra om metallkoncentrationerna i sedimenten är
betydligt högre än de naturliga bakgrundsnivåerna har jämförvärden från Bottnis-
ka viken använts som referensvärden för ”neutral metallkoncentration” i sedimenten.

Resultatet visar att det i många fall kan dras kopplingar mellan typ av industri
och metallhalt, men att det finns många faktorer som är avgörande för huruvida
metallerna finns kvar i sedimenten eller inte. Svavlet och det totala organiska kolets
(TOC) påverkan på metallernas koncentration visade sig vara mer komplex än vad
som framställdes enligt teorin. Vid vissa områden ökade metallkoncentrationerna
med ökad kolhalt, i andra minskade den. Det går i denna undersökning heller inte
att påvisa ett starkt samband mellan svavelhalten och halten förorening.

Metoden som använts går att utveckla och fler faktorer bör beaktas för att få en
bättre helhetsbild. De fem analyserade områdena har alla varierande geologi och
har haft en kombination av flera olika industrier. Det går inte att med säkerhet
fastställa att en viss metall kommer från en viss industrityp, men det går att se
samband mellan förhöjda halter metaller och industriområden med gemensamma
industrityper i allmänhet.
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Förord
Projektet är en del av kursen Självständigt arbete i miljö-och vattenteknik. Projektet
har lett till en ökad kunskap kring utsläpp från pappersmassabruk och andra träindu-
strier, samt fiberbankar, fiberrika sediment och hur omfattande miljöföroreningarna är.
Även vilka processer och hur de styrdes förr i tiden har spelat en stor roll i projektet. Vi
hoppas att arbetet vi har gjort ska gå att bygga vidare på samt i någon mån bidra till
forskning angående vilka områden som i dagsläget kan vara i behov av sanering. Genom
att se samband mellan industriprocesserna och vilka typer av föroreningar som finns i
området öppnas även en möjlighet att koppla en juridiskt ansvarig person till utsläppen
och därmed även saneringskrav. Vi vill tacka vår handledare Ian Snowball samt beställare
Anna Apler på SGU. Båda har varit till stor hjälp med vad vi kan göra med den insam-
lade datan samt hur våra begränsningar påverkat resultatet. Även ett tack till Rickard
Petterson vid Institutionen för geovetenskap som har hjälpt oss med kartorna i ArcMap.

Ordförklaring

Ord Förklaring
Fiberbank En ansamling bottensediment bestående

nästan uteslutande av träfiber
Omsättningstid Den tid det tar för vattnet i en sjö eller

ett havsområde att helt bytas ut
SGU Sveriges Geologiska Undersökning
TOC Total Organic Carbon
DOC Dissolved Organic Carbon

(löst organiskt kol)
TS Torrsubstans - mängd torrt material efter

fullständig torkning
Tungmetall Metaller vars densitet är större än 5 g/cm3

Bakgrundshalt Halten metaller som anses ’naturliga’ i sedimenten
Halt Koncentration
Saltsprångskikt En gräns mellan vattenmassor med olika salthalt
Cu Koppar
As Arsenik (halvmetall)
Cr Krom
Pb Bly
Zn Zink
Metyl-Hg/ Me-Hg Metylkvicksilver (ej tungmetall)
Fenylkvicksilver släppts ut och omvandlas till Metyl-Hg
Hg Kvicksilver (kan omvandlas till Metyl-Hg)
Co Kobolt
Cd Kadmium
Mn Mangan
Ni Nickel
S Svavel



1 Inledning
Östersjöns miljöstatus är mer aktuell än någonsin eftersom EU har föreskrivit miljömål
som Sverige strävar efter att efterfölja. Industrier längs Norrlandskusten i Sverige har
bidragit med stora utsläpp av föroreningar som ackumulerats i vattendrag och spridits
vidare ut i havet. Industriprocesserna gav främst upphov till utsläpp av fiberhaltigt avfall
till närliggande vattendrag, vilka ackumulerades i form av så kallade fiberbankar på bot-
ten. I dessa lagras många föroreningar, däribland tungmetaller (Apler et al., 2014). Stora
inventeringar, kartläggningar och riskklassningar av fiberbankar har genomförts av läns-
styrelserna i relativt hög utsträckning (Norrlin et al., 2016). Emellertid har ännu inget
omfattande sanerings- och åtgärdsarbete påbörjats för att komma till bukt med fiber-
banksföroreningarna. Därför är det relevant att på flera olika sätt undersöka och förskaffa
mer information om fiberbankar och dess anslutande bottensediment. På så vis kan veten-
skapliga undersökningar genomföras, samband hittas och ytterligare slutsatser dras kring
miljöhot och framtida åtgärder. Att kartlägga vilka specifika föroreningar som olika typer
av industrier kan tänkas ha släppt ut är viktigt för att kunna verifiera samband som tidi-
gare enbart misstänkts finns. Ofta vet man att en viss industri har gett upphov till en viss
typ av förorening, men kan man visa det? Denna studie är ett förslag på en konkret metod
för att försöka påvisa det här sambandet. Förhoppningen är att denna metod kan komma
att användas som underlag för att göra mer noggranna och omfattande kartläggningar av
den data som finns samt ses som ett prioriteringsverktyg vid framtida saneringsåtgärder.
Det kan även tänkas att det kan hjälpa till i framtida juridiska processer för att utreda
vilken aktör som blir saneringsskyldig. Dessutom har den inverkan som svavel och totalt
organiskt kol har, studerats med koppling till metallkoncentrationerna. Mer konkret har
projektet haft en huvudfrågeställning och två mindre frågeställningar.

1.1 Frågeställningar

Huvudfrågeställning:

• Kan en viss industrityp kopplas till vissa specifika föroreningar i bottensediment
längs Norrlandskusten?

Delfrågeställning:

• Hur påverkar organiskt kol metallkoncentrationen i sedimenten?

• Vilken roll har svavel för metallkoncentrationen?

2 Bakgrund

2.1 Pappersmassa- och träindustrier

Under slutet av 1800-talet etablerades flera massaindustrier, sågverk och träsliperier längs
Norrlandskusten. Förutsättningarna för dessa industrier var väldigt goda tack vare skogs-
industrins kraftiga expanderande, den goda skogstillgången och närheten till havet. Han-
teringen av industriavfallet var vid industriernas början bristfällig. Detta resulterade i
att industrierna under en lång tid genererade utsläpp av fiberhaltigt processvatten, vilket
gav upphov till så kallade fiberbankar och fiberrika sediment (Santesson & Monell, 2007).
Dessa olika typer av industrier som fanns och fortfarande finns längs Norrlandskusten
presenteras i detta avsnitt. Idag är reningen reglerad och sker ofta i reningsbassänger
vilket förhindrar förorenat utsläpp att ske i lika stor utsträckning (Norrlin et al., 2016).
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2.1.1 Sulfitfabriker

Sulfitprocesser används i syfte till att producera pappersmassa och etablerades i större
omfattning under 1880-talet. Under sulfitprocessen kokas träflis i en alkalisk lösning som
innehåller löst svaveldioxid, SO2. Vid framställningen av svaveldioxid rostas svavelkis med
syre. En restprodukt av rostningen är kisaska som är en typ av järnoxid som innehåller
mycket tungmetaller i form av bly, kadmium, kobolt, koppar, zink och arsenik (Norrlin et
al., 2016). Rent kemiskt ser processen ut såhär:

S +O2 
 SO2 (1)

När svaveldioxiden blandas med vatten bildas svavelsyrlighet enligt:

SO2 +H2O 
 H2SO (2)

Svavelsyra kan under kokningen av massan reagera med den alkaliska lösningen. Under
massakokningen bildas det i två reaktionssteg vätesulfit:

MgCO3 + 2H2SO3 
 Mg(HSO3)2 + CO2 +H2O (3)

Mg(HSO3)2 +MgCO3 
 2MgSO3 + CO2 +H2O (4)

(Sjöström, 1993)

Det är vid denna del av processen (massakokningen) som ligninet löses upp och träfibrerna
bryts ned till pappersmassa. Vid nedbrytningen av träfibrerna fylls processvattnet dels
med fibrer, de tungmetaller som naturligt finns i träden och även vätesulfit och sulfit. Det
är detta processvatten som har släppts ut och gett upphov till fiberbankarna och fiberrika
sediment. Hanteringen av kisaskan som bildades som en restprodukt har varierat, men på
vissa ställen har kisaskan behandlas som avfall och grävts ned i marken. Detta har på vissa
ställen gett upphov till en utlakning av metallerna från kisaskan till närliggande vatten
(Norrlin et al., 2016). En nackdel med sulfitmetoden är att det enda tillgängliga träslag
som fungerar bra är gran (Ek, u.å.a). Gran som träslag innehåller högre halter mangan,
zink, bly, kadmium och kvicksilver jämfört med andra träslag vilket kan ha resulterat
i förhöjda halter av dessa metaller i de fiberbankar som har uppstått vid sulfitfabriker
(Johnsson, 1995).

2.1.2 Sulfatfabriker

Sulfatprocessen uppfanns år 1882 och blev mot 1950-talet, efter effektiviseringar i pro-
cessen, den dominerande processen för massaindustrin. Fördelen med sulfatprocessen är
att alla typer av träslag kan nyttjas. Likt sulfitprocessen är det vid massakokningen av
träflisen som ligninet bryts ner varpå pappersmassa sedan kan framställas. Lösningen som
trämassan kokas i är alkalisk och består ofta av natriumsulfat, Na2SO4, som under redu-
cerande förhållanden bildar en jämvikt med natriumhydroxid, NaOH, och natriumsulfid
Na2S. På samma vis som vid sulfitprocessen är det avfallet från massakokningen som har
släppts ut och genererat fiberbankar och fiberrika sediment (Ek, u.å.b). Andra restpro-
dukter från sulfatfabrikerna är grönlut som främst innehåller mesakalk, vilket innehåller
kadmium. Andra restprodukter är natriumkarbonat, lignin och ballastkemikalier, såsom
aluminium och kisel (Andersson, 2015). Massan som produceras vid sulfatfabriker bleks
ofta (Ek, u.å.c). Vid produktionen av klor som förr användes till massablekningen har
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kvicksilver använts i så kallade kloralkalifabriker (Norrlin et al., 2016). Själva blekningen
vid klorgas gav även upphov till föroreningar i form av klorerade organiska substanser
(Ek, u.å.d).

2.1.3 Boardfabriker

Av massan som tillverkas i massafabrikerna kan board tillverkas. Vid tillverkning av board,
som kan vara fiberskivor, träskivor och plywood, har bland annat karbamidlim använts.
Från detta lim hittar man ofta organiska föroreningar som fenol, karbamid och formal-
dehyd. Om träskivorna har exporterats har ofta arsenik brukats, vilket kan ha resulterat
i förhöjda halter av arsenik i området där boardfabriker har funnits (Palm & Nilsson,
2005).

2.1.4 Sågverk

Föroreningar som härstammar från sågverk kommer från att man har skyddat det sågade
virket från blånadssvamp och lagrat timret så att det skyddats från insektsangrepp. Ett
ofta använt ämne i detta ändamål var klorfenolpreparat, som dock förbjöds 1978. Ett
substitut till klorfenolpreparat var fluorid- och kvicksilverbaserade preparat (Naturvårds-
verket, 2010). För timret användes främst Diklordifenyltrikloretan (DDT) och Lindan som
alltså är organiska ämnen (Norrlin et al., 2016), (Länsstyrelsen Jämtlands Län, 2016). Vid
impregnering av virket har det ofta används ämnen som är miljöfarliga. Ämnen som ofta
hittas i närheten av impregningingsplatsen är arsenik, koppar, krom, zink, kreosot, am-
moniumalkaliska kopparföreningar, organiska fungicider och tennföreningar som idag är
förbjudna (Naturvårdsverket, 2010). Fenylkvicksilver användes även fram till 1960-talet
vid impregnering av slipmassa (Norrlin et al., 2016). Fram till 1940-talet sprayades ofta
medlet på det sågade virket och från 1950 var doppning en metod. Sågverk kan även
ha miljöpåverkan på andra aspekter. Vid bevattning, limning, fogning kan virket, om
det lagras marken, ge upphov till yt- och grundvatten föroreningar. Även spill av ke-
mikalier och oljor kan förorena yt - och grundvattnet. Tidigare deponerades slam från
bevattningsbassänger, men idag ska slammet enligt lagstiftning hanteras genom avvatt-
ning eller kompostering. Andelen avfall från sågverken är idag relativt små och utgörs
av städbark(Naturvårdsverket, 2010). Städbark är barkspill som innehåller högre grad av
föroreningar än övrig bark (Stora Enso, u.å).

2.1.5 Träsliperier och mekanisk massa

Vid träsliperier har bland annat mekanisk massa tillverkats (Norrlin et al., 2016). Jäm-
fört med kemiskt tillverkad massa har produktionen av mekanisk massa gett upphov till
relativt lite föroreningar eftersom massan behandlas mekaniskt och inte kokas i kemikali-
elösningar. När metoden introducerades på 1840-talet slipades massan i träsliperier, men
i dag behandlas ofta massan tidigare (Ek, u.å). Impregnering av bland annat slipmassa
gjordes med fenylkvicksilver. Fenylkvicksilver kan i närvaro av syre ge upphov till metyl-
kvicksilver, varför detta är en förorening som kan härstamma från träsliperier (Norrlin et
al., 2016).

2.1.6 Tjärtillverkning

Tjärtillverkning kan ge upphov till föroreningar genom tungmetaller då dessa kan finnas
bundna till sulfider och andra föreningar i kolet (alltså i träet) (Lindqvist et al., 2009).
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2.2 Fiberbankar och fiberrika sediment

Pappermassa- och träindustrierna släppte under en lång tid ut stora mängder träfibrer och
processkemikalier i närliggande vattendrag. Detta har lett till att det fiberhaltiga avfallet
har ansamlats och byggt upp så kallade fiberbankar. År 1969 infördes miljöskyddslagen
vilket ledde till att utsläppen kontrollerades hårdare och mängden minskade kraftigt som
följd. Fibrerna ligger nu på botten av sjöar, hav och vattendrag och är ofta förorenade
med exempelvis tungmetaller, vilket kan påverka omgivande miljö negativt. Fiberban-
kar är generellt syrefattiga miljöer vilket innebär att de kan ge upphov till gasavgång i
form av metangas och svavelväte (Apler et al., 2014). Fiberbankarna kan i dagsläget vara
översedimenterade med sediment som täcker föroreningarna, men landhöjningen i norra
Sverige resulterar i att fiberbankarna kan utsättas för erosion i form av vind och vågor.
Detta kan i sin tur frigöra processkemikalierna från de underliggande sedimenten (SGU,
u.å). Längre bort från utsläppskällan kan fiberrika sediment hittas. Sedimenten består
delvis av träflis och träfibrer som transporterats med vattenströmmar från fiberbankar
till havsbotten och naturliga sediment. Fiberrika sediment är ofta utspridda över stora
ytor och har en mörkgrå färg. På områdena där fiberbankar och de fiberrika sedimenten
finns består marken oftast av postglacial lera. (Länsstyrelsen Gävleborg, 2016). Se figur
1 för illustration av bottensedimenten.

Figur 1: Fiberprofil som illustrerar var fiberbank respektive fiberrikt sediment finns belägen
i förhållande till industrin (SGU, u.å).

4



2.3 Östersjöns status

För att kunna sätta rapportens resultat i relation till den omkringliggande miljön och för
att kunna diskutera huruvida föroreningar i fiberbankar och fiberrika sediment utgör ett
hot mot Östersjöns miljö, så är det relevant att ha en förståelse för Östersjöns status i
dagsläget. Östersjöns geografiska indelning som används i den här rapporten förklaras i
figur 2.

Figur 2: Havsområdenas geografiska indelning.

Östersjön är ett geologiskt ungt hav som upptar en yta på 420 000 km2 och utgör där-
med ett av världens största brackvattenområden. Det är dessutom ett relativt grunt hav
vilket innebär att den totala vattenvolymen i förhållande till dess storlek är ganska liten.
Östersjön har en omsättningstid på ungefär 30 år och är dessutom väldigt isolerat från
de stora världshaven eftersom det endast förbinds med dessa via trånga sund (Ahtiainen
et al., 2017). Det innebär att majoriteten av Östersjöns saltvatteninflöde tillförs från sun-
den genom till exempel stormar. Detta saltare världshavsvatten bidrar även med ökade
syreförhållanden. Salthalten i Östersjön avtar därmed norrut, vilket i hög utsträckning
påverkar artsammansättningen. De norra delarna av Östersjön har en fauna som domi-
neras av sötvattenarter och de södra delarna har istället en fauna med en större andel
saltvattensarter (Athiainen et al., 2017).

2.3.1 Syrestatus

Syrgashalten i Egentliga Östersjöns, se figur 2, djupvatten är generellt låg till följd av
ett saltsprångskikt som bidrar till sämre omblandning (SMHI, 2012). Sedan 2013 har
dock syrehalten i de djupare delarna av Egentliga Östersjön ökat genom flertalet stora
inflöden från Nordsjön. I november och december 2013 samt i mars 2014 så inträffade
tre stora inflöden till Östersjön. Dessa medförde att saltvattensflöden nådde de djupare
delarna av de mellersta delarna av Östersjön för första gången sedan 2003. I januari 2015
inträffade ett väldigt stort inflöde på 198 km3. I november 2015 inträffade även flera
mindre inflöden, som dock inte påverkade de nordligare delarna av Östersjön. En följd
av ovannämnda inflöden var att syrekoncentrationerna generellt ökade. Dock kan också
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inflödena lokalt ge upphov till syrgasvariationer. Utanför Bornholm (mätt vid 95 meters
vattendjup) varierade syrekoncentrationen mellan 0.08 ml/l (november 2015) och 5.4 ml/l
(februari 2015) (Feistel et al., 2016). I Bottenviken och Bottenhavet är syreförhållande i
bottenvattnet generellt godare eftersom salthaltsskiktningen är mindre, vilket bidrar till en
god omblandning. Det har dock noterats att syrehalterna i Bottenhavet har minskat sedan
1970-talet, och ännu snabbare minskning sedan 1990-talet. Det finns flera möjliga orsaker
till minskningen, men den tros främst bero på en ökning av vattentemperaturen, vilket
gör att den mikrobiella respirationen ökar. Av samma anledning bidrar även en ökning av
DOC (löst organiskt kol) till minskningen. Slutligen kan minskningen även förklaras av
tillflöden av syrefattigt vatten från Egentliga Östersjön (Ahlgren et al., 2017).

2.3.2 Kemisk status med avseende på miljöfarliga metaller

I Östersjön har ett stort antal miljöfarliga substanser identifierats och majoriteten är
av antropogent ursprung. I EU:s direktiv om prioriterade ämnen återfinns de så kalla-
de Environmental Quality Standard-värdena, vilka är gränsvärden för koncentrationer av
ämnen i vatten och i biota. Gränsvärden för sediment anges inte i detta direktiv, men
EQS-värdena ligger till grund för medlemsländernas statusklassning av vattenförekoms-
ter som utgår från EU:s ramdirektiv för vatten (Athiainen et al., 2017). Enligt nämnda
gränsvärden och statusklassning så Bottenhavets kustvatten inte god kemisk status vilket
beror på att gränsvärden överskrids för prioriterade ämnen, till exempel kvicksilver, såväl
som för andra tungmetaller (Vatteninformationssystem Sverige, 2016).

2.4 Miljöfarliga ämnen och kemiska föroreningar

Fiberbankarna och de fiberrika sedimenten innehåller i många fall höga koncentrationer av
organiska och oorganiska miljöfarliga ämnen som bidrar med föroreningar till Östersjön.
Endast oorganiska föroreningar i form av tungmetaller, halvmetaller och andra metall-
föroreningar har undersöks i detta projekt. Fiberbankarna och de fiberrika sedimenten
innehåller även höga halter svavel och organiskt kol (Haglund et al., 2017). Mängden
tungmetaller och hur dessa kan komma att spridas genom till exempel biotillgänglighet
och kemiska reaktioner kan tänkas ha ett samband med mängden svavel och mängden
organiskt kol.

2.4.1 Tungmetaller

De så kallade tungmetallerna är metaller vars densitet är större än 5 g/cm3. Flera tungme-
taller är essentiella näringsämnen för levande organismer medan andra är mycket toxiska
i höga koncentrationer. Kadmium, kvicksilver och bly har ingen känd funktion hos växter
eller djur utan är direkt toxiska. Tungmetaller finns naturligt i berggrunden och kan tas
upp av vegetation (Eriksson et al., 2011). Mängden lösta tungmetaller i naturen har ökat
genom antropogena tillskott genom industrier. I processerna i både massatillverknings-
industrin och i flera andra av de industrier som historiskt har funnits längs Norrlands-
kusten ingår kemiska preparat innehållande just tungmetaller. Således funkar fiberbankar
och fiberrika sediment i många fall lagring för tungmetaller (Haglund et al., 2017). De
tungmetaller som tas upp i detta projekt är kvicksilver (Hg), bly (Pb), kadmium (Cd),
koppar (Cu), zink (Zn), kobolt (Co), mangan (Mn), nickel (Ni) samt halvmetallen arsenik
(As).
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2.4.2 Svavel

Svavel är en relevant faktor som kan påverka biotillgängligheten av metaller. Detta ef-
tersom svavel i lösning kan ge upphov till fria sulfidjoner (S2−) som fungerar som en fälla
för metalljoner. Således kan närvaro av svavel ha en inverkan på mängden metaller i sedi-
ment. Sulfid bildas under reducerande förhållanden och binder mycket hårt till metaller.
Detta är ofta fallet i fiberbankar som är förhållandevis syrefattiga miljöer. Om syre finns
tillgängligt så kommer syret att tränga in i molekylen och separera metalljonen och sul-
fidjonen, vilket innebär att sulfiden istället löses upp. Metallernas förmåga att binda till
sulfid kan rangordnas enligt följande:

Hg2+ � Cu2+ > Pb2+ > Cd2+ ' Zn2+ � Co2+ > Ni2+ (5)

Enligt ovanstående tenderar kvicksilver att bilda sulfider starkast.

Kvicksilver är en tungmetall som i höga koncentrationer är mycket giftig för levande or-
ganismer (Gottby et al., 2016). Kvicksilvers biotillgänglighet beror på svavelhalten i sedi-
menten, då metylkvicksilver och kvicksilver binder starkt till reducerande svavelgrupper
(Sandström et al., 2016). Kvicksilvermetylering innebär att kvicksilver eller fenylkvick-
silver omvandlas till metylkvicksilver. Kvicksilvermetylering sker då fibrerna på sjö- och
havsbotten bryts ned. Fibrerna innehåller svavel och förhållandena är ofta aeroba, vilket
ger sulfatreduktion som leder till sulfidoxidation och metylkvicksilver frigörs. Metylkvick-
silver är mycket biotillgängligt, eftersom metylgruppen för metylkvicksilver gör den mer
fettlöslig och binder då starkare till fettvävnad i levande organismer (Skyllberg, 2003).

Metallernas löslighet och biotillgänglighet är starkt beroende av mängden syre som finns
tillgänglig. Syrefattiga förhållanden leder till, som tidigare nämnt, bildning av sulfider
om svavel finns tillgängligt (Berggren Kleja et al., 2006). Metaller bundna till sulfider
har i allmänhet låg biotillgänglighet och låg löslighet. Högre närvaro av syre innebär
istället en högre löslighet och därmed en högre grad av biotillgänglighet (Söderqvist, u.å).
Lösligheten av metalljoner är också beroende av halten organiskt material i omgivningen,
eftersom många metalljoner tenderar att binda hårt till humuspartiklar (Berggren Kleja
et al., 2006). Den totala mängden svavel är dessutom i korrelation med mängden organiskt
material. En högre halt organiskt material innebär en högre halt svavel (Eriksson et al.,
2011).

2.4.3 Organiskt kol

Alla molekyler där kol och väteatomer ingår är organiska. Oorganiska ämnen är alltså de
ämnen som innehåller andra grundämnen, men inte kol och väte samtidigt. Kolet tillsam-
mans med faktorer som pH, redoxförhållanden samt förekomst av konkurrerande joner
styr i vilken omfattning metaller binds till organiskt material i marken. Metallerna binder
in genom olika ytreaktioner, både med organiskt material och järn- och aluminiumoxider,
men även genom utfällningsreaktioner. För att förstå huruvida metallerna binder in till
kolet eller inte är det viktigt att beakta i vilka former metallerna förekommer, till exem-
pel minskar komplexbildning i regel toxiciteten. Det organiska kolet finns ofta både löst i
vatten och bundet i marken.

Löst kol komplexbinder gärna till metaller och bidrar då till transport av föroreningarna.
Eftersom humusämnen generellt kan binda metalljoner vid ett lägre pH-värde än vad jär-
noxidytor kan är den en viktigare faktor för huruvida metallen binds in eller inte i många
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jordar. Det aggregerade kolet binder istället fast metallerna genom adsorption. Ett van-
ligt sätt att mäta koncentrationen humusämnen är att mäta koncentrationen just löst
organiskt kol (DOC). Dock innehåller bara 50-75% av DOC kol i humusämnen (Berggren
Kleja et al., 2006).

Total Organic Carbon (TOC) är den benämningen man använder främst för att avgöra
om sediment är förorenade. Den benämner allt organiskt kol och är en absolut kvantitet.
Generellt bestämmer man TOC genom att oxidera ett vattenprov. Den producerade CO2

halten bestäms och endast när all kol är oxiderad kan halten benämnas TOC. Hur TOC
och DOC förhåller sig till varandra visas i figur 3 (LAR Process Analysers AG (u.å)).

Figur 3: Olika formerna av kol, där TOC och DOC är fetmarkerade, därmed observeras
att DOC är en underkategori till TOC.

I sedimenten används riktvärden för de olika föroreningarna, där halten organiskt kol
saknas. I sedimenten är det dessutom de organiska föroreningarnas samt metallernas be-
nägenhet att binda till organiskt kol som har stor betydelse för huruvida de sprids som
föroreningar eller inte. Om sedimentet har en avvikande hög kolhalt gör det att förore-
ningar binder in till sedimentet och kan då finnas bundna i större utsträckning (skapa en
högre föroreningshalt) utan att djur och ekosystemet påverkas. Därför är den organiska
kolhalten relevant att ta hänsyn till när spridning och föroreningshalt i sediment och eko-
system ska undersökas. I sediment med mer fibrer finns generellt en högre halt organiskt
kol än i sediment utan fibrer (Haglund et al., 2017).

Kolhalten är även viktig vid beräkningar av halten av neutrala kvicksilversulfider så in-
verkan av kol (löst organiskt kol) inte finns med i de metoder man använder idag, vilket är
en stor brist då metyleringen i sediment försörjer sig på energiskillnaden mellan energirikt
organiskt kol och sulfat (Skyllberg et al., 2006).

Organiska syror bildar starka komplex med många metaller vilket leder till att en hög kon-
centration löst organiskt kol (DOC) i marken motverkar bildning av utfällningar. Däremot
kan det organiska kolet starkt kopplas till läckage av koppar och kvicksilver från mark-
och vattensystem. Koncentrationen organiskt komplexbundet koppar och kvicksilver är
mycket större än koncentrationen av andra former, vilket gör att en högre mängd löst
organiskt kol som transporteras ut från marken, desto mer koppar och kvicksilver lakas
ur (den är alltså bunden så hårt till marken). För krom och koppar leder en högre DOC
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koncentration till högre metallutlakning (DOC komplexbinder fria metalljoner vilket gör
dem mer lättlösliga) (Skyllberg et al., 2006).

2.5 Projektet Fiberbankar i Norrland (FIN15)

Fiberbankar i Norrland (2014-2016) var ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Geologiska
Undersökning, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Väster-
norrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län samt Jämtlands län. Bottnarna under-
söktes då med fartyg för att få information om föroreningarna och projektet Fiberbankar
i Norrland är en stor del av bakgrundsarbetet för detta projekt.

2.5.1 Datan

Datan som använts för metallkoncentrationer i sediment och fiberbankar är hämtad på
olika djup med två av SGU:s båtar; “Ocean Surveyor” och undersökningsbåten “Ugglan”.
Provtagningen skedde i tre steg där det första steget bestod av hydroakustisk mätning
(Norrlin et al., 2016). Hydroakustiska mätmetoder sker på olika sätt men bygger alltid på
att ljudstötar skickas mot havsbotten och reflekteras tillbaka. Den reflekterande signalen
kan sedan mätas och analyseras (Apler & Nyberg, 2011).

Steg två i processen handlar om att tolka hydroakustiken samt provsättning. Vidare i sista
steget i provtaggningsprocessen sker själva provtagningen och beskrivning av sedimenten.
Proverna togs genom att observera botten med en stillbildskamera samt dokumentera
material, färg, om det fanns tecken på att gas har avgetts, markfauna eller flora samt
morfologi (skillnader och likheter mellan organismers anatomi). Utifrån dessa egenskaper
valdes sedan utrustning. Proverna analyserades sedan på plats i fartyget och delprov skic-
kades på kemianalys.

Ibland uppstod problem med mätningarna, till exempel kunde högt fiber-och gasinnehåll
göra att de hydroakustiska signalerna från fartyget släcktes ut och kunde då inte ge en
fullständig bild av bottenmaterialet, samt då en fiberbank ligger endast på 1-3 meters
djup försvårades mätningarna på grund av kort avstånd mellan fartyg och sediment,
vilket påverkade signalerna (Norrlin et al., 2016).
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2.6 De fem undersökta områdena

I detta avsnitt presenteras de fem områden som undersöktes i detta projekt, där informa-
tionen baseras på samarbetsprojektet Fiberbankar i Norrland (Norrlin et al., 2016). Figur
4 visar var i Sverige de fem områdena är belägna.

Figur 4: Områdeskarta som visar fem områden längs Norrlandskustens geografiska place-
ring.

2.6.1 Norrsundet

Två större skogsindustriverksamheter har funnits vid området kring Norrsundet, det ena
ett sågverk och den andra en sulfatmassafabrik. Sågverket grundades 1899 och avveckla-
des 2011. 1930 och fram till 1950 användes här pentaklorfenolpreparatet Dowicide som
sprayimpregnering. Under 1960-talet förekom doppningsimpregnering, där virket helt en-
kelt sänktes ned i kar med impregneringsmedel istället för att sprayas. Doppningskaret
tömdes ut i havet utanför sågverket. Sulfatmassafabriken var i drift 1925-2008. Fram till
1964 släpptes processvattnet från massakokningen direkt ut i havet, därefter fram till 1992
genom en sedimentationsbassäng. Mellan 1940-1990 blektes pappersmassan med hjälp av
klorgas, och därefter med klordioxid (Norrlin et al., 2016). Figur 5 visar hur havsområdet
kring Norrsundet ser ut och var mätpunkter med kemisk data är tagna.
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Figur 5: Mätpunkternas lokaler samt industrilokalerna i Norrsundet.

Området som undersöktes omfattar ett område som är 2,2 km2 stort. Generellt är halten
postglacial lera hög i området. Längst in i viken finns synliga, men små massafibrer blan-
dat med den postglaciala leran som ger bottenmaterialet en hög halt organiskt material.
Fiberrika sediment finns utspridda i större delen av området, men enbart enskilda lokaler
kunde klassas som fiberbank. Transport, erosion och sedimentation av bottenmaterialet
sker relativt småskaligt. Landhöjningen har haft en betydande roll i detta småkuperade
område och har gett upphov till skyddande grund och öar längre ut. I den norra delen av
undersökningsområdet finns stockar och betongkonstruktioner på botten som försvårade
arbetet att ta prover. Längs in i viken vid Norrsundet finns en gästhamn för småbåtar,
men detta kommer främst ge ökad risk för erosion vid högsäsong av båttrafik.

De fiberrika sedimenten i området innehåller främst höga halter krom och metylkvicksilver.
Höga halter av metallerna zink och kadmium finns också i sedimenten, se Bilaga 1 (Norrlin
et al., 2016). I Bilaga 2 visas en karta över de fiberrika sedimenten i området.

2.6.2 Ljusnefjärden

Ljusnefjärden, och kringliggande områden har under en lång tid påverkats av industri-
processerna som har ägt rum i regionen. Under 1800-talet påbörjades flera verksamheter
såsom Ljusne board, som var en boardfabrik, och även andra verksamheter som tjäratill-
verkning, tillverkning av plywood och träskivor, kättingfabrik samt en mekanisk verkstad.
Samtliga verksamheter är idag nedlagda (Norrlin et al., 2016).

Vid Ljusne board bedöms arsenikutsläppen som väldigt liten (Palm & Nilsson, 2005).
Fram till 1972 släpptes avloppsvattnet dock ut orenat från Ljusne board. Vid området
har även två sågverk funnits, Ala sågverk som startade 1855 samt Ljusne sågverk som
startade 1916. År 1975 fördes produktionen från Ljusne till Ala sågverk, som är i drift
än idag. Doppning användes vid sågverket och den använda kemikalien var Dowicide-
pentaklorfenolpreparat. Vid Ljusnefjärden finns även Vallviks bruk som startade 1908 och
är i drift än idag. Bruket producerade från dess start till 1974 sulfitmassa och därefter
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sulfatmassa. Reningen av avloppsvattnet infördes sent, vilket resulterade i att processke-
mikalier från sulfatmassa och sulfitmassa processerna släpptes ut direkt. I dagsläget renas
allt avloppsvatten via sedimentationsbassänger, och en femtedel renas även biologiskt.
Marmaverken och Bergvik, två verksamheter som ligger uppströms från Ljusnefjärden
kan även en ha haft en viss inverkan på bildandet av fiberbankar (Norrlin et al., 2016).
Marmaverkan var under sin verksamhet en sågverkstad och vid Bergvik byggdes under
1870 världens första sulfitmassafabrik. Den verksamheten förflyttades sedan i slutet av
1800-talet (Sveriges Hembygdsförbund, u.å, Jörnmark u.å). Figur 6 visar hur havsområ-
det Ljusnefjärden ser ut och var mätpunkter med kemisk data är tagna.

Figur 6: Mätpunkternas lokaler samt industrilokalerna vid Ljusnefjärden.

Området omfattar 6,7 km2 och är vattenområdet intill älven Ljusnans mynning och Ljus-
nefjärden. Lillgrytan är en liten ö som ligger utanför älvmynningen och där har ett delta
av älvsand, älvgrus och älvsilt bildats. I deltats östra del har en fiberbank hittats. Norrut
övergår fiberbanken till fiberrika sediment, för att sedan återkoncentrerats till en fiber-
bank vid fyren Storstensharet. Denna fiberbank är dock mindre än den vid deltats östra
del. En ytterligare fiberbank finns uppe på deltat i form av en fiberfylld grop. Alltså iden-
tifierades totalt tre fiberbankar i området Ljusnefjärden. Sjunktimmer finns på botten,
särskilt vid Lillgrytan. Det finns även en småbåtshamn kring fiberbankarna, vilket ökar
risken för erosion (Norrlin et al., 2016). En karta över de fiberrika sedimenten i området
kan ses i Bilaga 2.

2.6.3 Iggesund

Vid Iggesund har både sulfit- och sulfatmassaprocessen bedrivits vid Iggesunds bruk.
Bruket påbörjade sin produktion av sulfitmassa 1916 vilket pågick fram till 1967, då den
ersattes av sulfatmassaprocessen. Kisaskan som bildades under sulfitmassaproduktionen,
såldes mestadels till utlandet, men under andra världskriget lagrades den på Skälölandet.
Därefter har kisaksan lagrats i magasin, vilka kan ha läckt och bidragit till oorganiska
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föroreningar. Mellan 1932 till 1991 användes klor för att bleka pappersmassan. Vid Ig-
gesunds bruk släpptes processvattnet från industrierna ut orenat fram till Byfjärden fram
tills år 1966. År 1966 byggdes sedimentationsbassänger, och år 1977 förbättrades reningen
av processvattnet ännu mer när en luftad biologisk damm byggdes till. På ett närliggande
område, Skärnöstippen, har diverse restprodukter från detta bruk och andra verksamhe-
ter deponerats från 1967. Innan dess magasineras restprodukter från bruket via en ränna
till Byfjärden. Sedan 1988 finns det i Iggesund även ett sågverk, men då verksamheten
startade efter dess att klorfenoler blev förbjudna bör föroreningarna som förknippas med
klorfenoler inte finnas vid Iggesund.

Vid området ligger även Iggesunds järnbruk, som idag är nedlagt, där både en slagghög
och kolhus finns (Norrlin et al., 2016). Järnbruk påverkar den kringliggande miljön på flera
vis, bland annat genom användning av naturresurser, elenergi och utsläpp till luft, vatten
och mark. Främst består utsläppen till luften dock av stoft, som bland annat innehåller
komplexa metalloxider, koldioxid, kvävereningar samt kolväteföreningar. Stoftet faller se-
dan till marken, och förorenar marken. Andra utsläpp till marken består av deponering
av slagg och oljigt glödskalsslam. Till vattnet består utsläppen främst av oljor, fetter och
smörjmedel men innehåller även till mindre del zink (Widman, 2001).

I Iggesund fanns det mellan 1905-1958 ett träsliperi som mekaniskt framställde pappers-
massa. Träsliperiet byggdes år 1960 om till en ytbehandlingsanläggning var i drift till
2009. Vid anläggningen utfördes hårdförkromning, vilket har gett utsläpp av krom i om-
rådet (Norrlin et al., 2016). Figur 7 visar hur havsområdet vid Iggesund ser ut och var
mätpunkter med kemisk data är tagna.

Figur 7: Mätpunkternas lokaler samt industrilokalerna vid Iggesund.

Området som undersöktes är 3,6 km2 stort och omfattar Byfjärden, Iggesundsfjärden och
Gårdsfjärden. Två fiberbankar har påträffats. Den västra ligger i direkt anslutning till
industriområdet och är troligen äldst. Den andra fiberbanken, som också är den största,
ligger några hundra meter öster om den västra banken och är i anslutning till ett avloppsrör
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från fabriken, se Bilaga 2. Iggesundsån genererar en vattenström som gör att sedimenten
inte transporteras söderut. Fiberrika sediment påträffas dessutom i hela det undersökta
området. Det finns en del sjunktimmer på bottnen, särskilt norr om den östra fiberbanken.
En småbåtshamn är belägen innanför området med fiberbankar, vilket innebär ökad risk
för erosion och kraftig vattenrörelse. Området har mycket frekvent fritidsbåtstrafik under
sommaren. Höga halter av flera metaller kunde fastslås i området kring massafabriken
i Iggesund. Fiberbankarna innehåller höga halter arsenik, koppar, zink, krom, kadmium
och bly (Norrlin et al., 2016).

2.6.4 Marmen

I området kring Marmen har flera olika typer av träsliperier varit i drift, Matfors, Nedansjö,
Sörfors och Lucksta som också var ett sågverk. Träsliperier i Matfors och Nedansjö har
producerat massa genom en mekanisk process. Nedansjö tros inte ha gett utsläpp av några
kemiska föroreningar alls under dess drifttid som var mellan åren 1901-1916. Efter träsli-
periet vid Nedansjö fanns det under en tid en verksamhet som impregnerade stolpar med
zink- och arsenikpreparat, som kan ha gett upphov till föroreningar. Matfors däremot,
som startades 1894 och avvecklades 1990 kan ha gett upphov till föroreningar då slipmas-
san impregnerades fram till 1963 med fenylkvicksilver och sedan med en brompreparat till
1970-talet. Sörfors träsliperi startades 1894 och avvecklades 1934 och genom dess verk-
samhet kan ha gett upphov till utsläpp av träfibrer. För sågverket vid Lucksta saknas
uppgifter kring om doppning användes, som ifall metoden användes kan ha gett upphov
till föroreningar. Det har även tillverkats tjära på området (Norrlin et al., 2016). Figur 8
visar hur sjön Marmen ser ut och var mätpunkter med kemisk data är tagna.

Figur 8: Mätpunkternas lokaler samt industrilokalerna vid Marmen.

Sjön Marmen tillhör Ljungans vattensystem och omfattar ett område på 5.4 km2. Den
största källan för utsläpp av fibrer ligger i Matfors cirka 4,5 km uppströms Marmen. En
del av älvsträckan undersöktes, men inte hela vägen upp till fabriksområdet då vattnet
var mycket strömt och grunt. Bottenmaterialet i sjön är en blandning av bomullslika
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massafibrer och trä- och barkflis. En fiberbank finns i sjön. I Bilaga 2 visas var fiberbanken
ligger. Uppströms fiberbanken finns en liten håla i älvens mynning, som fyllts med träflis
och bark. Ytterligare uppströms minskar de fiberrika sedimenten och övergår till rent
älvmaterial, exempelvis älvsand. De mer lätta fibrerna har inte kunnat sedimentera här
eftersom det är mycket strömt. I sjöns östra del upptäcktes ett stort skredärr i en brant
sluttning som kan orsaka att fiberrika sediment transporteras upp och miljöfarliga ämnen
kan frigöras. Det förekommer sjunktimmer på botten i sjön, främst i den östra delen.
Även rester av den gamla anläggningen för timmerflottning finns på botten i form av
betongkonstruktioner. Marmen är en badsjö, och har minimal båttrafik (Norrlin et al.,
2016).

2.6.5 Yttre fjärden

Vid Yttre fjärden i Norrbottens län finns ett pappersbruk och har funnits flera sågverk.
1928 påbörjades pappersmassaindustrin och industrin har sedan dess varit ett sulfatmas-
sabruk. Bruket har aldrig använt sig av klorgasblekning, vilket innebär att utsläpp av
tungmetaller i detta fall troligen mest kommit från råmaterialet självt och inte från den
industriella processen. Fram till 1950-talet släpptes processvatten direkt ut i Yttre fjär-
den via en kulvert och öppen kanal, för att sedan mellan 1967 och 2009 släppas ut via
en sedimentationsbassäng och numera finns biologisk rening. Under 1970-talet uppdate-
rades vattensystemet genom en ny slutning. Deponier har funnits belägna på flera platser
inom området. Den konstaterade fiberbanken ligger exempelvis i närheten av en nedlagd
deponi, sydost om pappersbruket. Denna deponi var i bruk mellan 1950 och 1985, för att
sedan asfalteras över. Delar av den nedlagda deponin används idag som dumpningsplats
för snö, vilket gör att vattenflödet är mycket stort under snösmältning, vilket i sin tur kan
öka tillförsel av miljöfarliga ämnen till grundvatten eller direkt till havsvatten (Norrlin et
al., 2016). Figur 9 visar hur havsområdet Yttre fjärden ser ut och var mätpunkter med
kemisk data är tagna.

Figur 9: Mätpunkternas lokaler samt industrilokalerna vid Yttre fjärden.
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Undersökningsområdet Yttre fjärden ligger utanför Piteå och omfattar 9,8 km2. Yttre
fjärden har kontakt med havet genom Pitsundet och kontakt med Inre fjärden genom
sunden Djupsundet och Munksundet. Undersökningen gjordes i hela Yttre fjärden och
även Inre fjärden. Piteälven rinner genom både Inre och Yttre fjärden, vilket ger en
hög strömningshastighet. Vattenföringen är periodvis kraftig. I Yttre fjärden finns en
fiberbank. Större delen av fiberbanken ligger på mindre än tre meters djup, vilket försvårar
mätningarna med fartyg. Ingen översedimentation på fiberbanken kan konstateras och
sannolikheten för naturlig översedimentation i framtiden är mycket liten. I Bilaga 2 ses
exakt vart fiberbanken är lokaliserad. Piteååsen, som ligger norr om Yttre fjärden, gör att
jordarten till stor del består av sand och silt i detta område. I anslutning till fiberbanken,
utanför hamnen i Yttre fjärden, finns sjunktimmer (Norrlin et al., 2016).

3 Metod
Projektet genomfördes i flera olika delar, i figur 10 presenteras en översikt av arbetsmo-
menten. Längre ner i avsnittet beskrivs delarna mer ingående.

Figur 10: Flödesschema arbetsmetod.

3.1 Litteraturstudier

Den inledande delen av projektet gick ut på att genomföra bakgrundsstudier inom ämnes-
områden som var relevanta för att besvara frågeställningen. Ämnet fiberbankar angränsar
till flera olika vetenskapliga discipliner såsom kemi, markvetenskap, naturgeografi och mil-
jövetenskap. Ett antal vetenskapliga originalartiklar och myndighetsrapporter studerades
för att få en inblick i vad den aktuella forskningen visar samt för att få en insyn i vad som
tidigare har genomförts inom fiberbanksområdet i form av aktuella projekt, inventeringar
och saneringsåtgärder.
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3.2 Avgränsningar

Träindustrierna bidrar till flera typer av utsläpp, både organiska och oorganiska förore-
ningar (Norrlin et al., 2016). I projektet avgränsades föroreningarna till endast oorganiska
föroreningar. Vissa av de organiska föroreningarna är ämnen med så kallad hög prioritet,
varför dessa har spelat en avgörande roll vid tidigare riskklassningar av fiberbanksområ-
den (Norrlin et al., 2016).

Avgränsningar gjordes även kring hur många områden med industrier som skulle undersö-
kas där antalet områden bestämdes genom att mängden totalt organiskt kol i sedimenten
sattes till ett minimum på 10%. Anledningen till att gränsen drogs just vid 10% beror på
att syftet var att se en koppling mellan ökande kolhalt och metallhalt, samt att fiberrikt
sediment per definition bör innehålla en hög halt organiskt kol. Denna avgränsning gjor-
des i samråd med uppdragsgivaren.

Halten TOC användes istället för DOC eftersom de är så snarlika i just dessa sediment.
Detta antogs kunna komma att underskatta biotillgängliga halter, men halten ansågs va-
ra så pass nära TOC att ingen hänsyn till detta togs vid beräkningar. Dessutom antogs
halten tungmetaller vara avsevärt lägre i områden med lägre TOC-halter och det skulle
därmed vara svårt att dra slutsatser kring föroreningarnas antropogena uppkomst i form
av utsläpp från punktkällor. Utsorteringen av områden gjordes genom att om ett områ-
des alla lokaler hade en kolhalt på under 10% TOC valdes området bort. Enligt samma
resonemang inkluderades ett helt område i datamängden om en enda punkt i området
hade en TOC-halt på 10% eller mer. Denna avgränsning resulterade i att fem områden
kvarstod, där tre områden var belägna i Gävleborgs län, ett område i Västernorrlands län
och ett område i Norrbottens län.

3.3 Sammanställning av data

Inom de tre län som valdes ut fanns ett antal undersökta områden med industrier som
har gett upphov till förorenade bottensediment. Varje område innefattade ett antal prov-
punkter, så kallade lokaler. I sammankopplingen mellan industri och metall användes data
från metallkoncentrationerna samt verktyget arcGIS.

3.3.1 Arbete i arcGIS

För att visuellt åskådliggöra datans koordinater valdes det Geografiska Informationssy-
stemet arcGIS som hjälpmedel. Koordinaterna för provtagningsplatserna kopplades i ar-
cMAP med den relevanta informationen såsom metallkoncentration, TOC och koncentra-
tion av svavel för varje datapunkt. Därefter plottades respektive område med de relevanta
lokalnamnen. Industrilokalerna plottades därefter för hand som röda punkter för att få en
överblick av områdena, se figur 5, 6, 7, 8 och 9. För att åskådliggöra områdenas platser
så plottades även figur 4 i arcGIS.
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3.3.2 Jämförvärden

De valda områdena studerades eftersom de ansågs vara påverkade av punktkällor. I syfte
att utesluta de metallkoncentrationer som var lägre än bakgrundshalten, det vill säga den
naturliga halten i sedimenten där föroreningarna inte ansågs komma från punktkällorna,
studerades metallkoncentrationerna i de fem olika områdena mot jämförvärden för var och
en av de relevanta metallerna. Som jämförvärde användes data för metallkoncentrationer
från SGU:s miljöövervakningsstationer för utsjösediment i Bottniska viken (SGU, 2014).
Dessa ansågs vara opåverkade av åtminstone punktkällorna. Som referenspunkt för fyra av
områdena: Iggesund, Ljusnefjärden, Norrsundet och Marmen, valdes miljöövervaknings-
stationen SE-3 referensstationer (figur. 11), Södra Bottenhavet. För det sista området
Yttre fjärden valdes stationen SE-1 (figur.11), Södra Bottenviken/Kvarken. Stationerna
valdes med avseende på deras position i nord-sydligt led där de stationer vars positions
latitud liknade de undersökta fiberbanksområdenas valdes, alltså de som ansågs närmast.

Figur 11: Karta över mätstationer i Bottniska viken (inringade trianglar) (SGU, 2014).

Ovannämnda jämförvärden för metallhalterna studerades alltså i relation till de uppmät-
ta metallhalterna från de fem undersökta fiberbanksområdena för att få en uppfattning
om föroreningsgraden från punktkällorna. Jämförelsen gjordes i samband med samman-
kopplingen av industri och metall. De lokaler som inte översteg jämförvärdena och då
inte ansågs påverkats av punktkällor markerades gröna i sammanställningen i tabell 1.
De lokaler som däremot översteg jämförvärdet markerades röda. Några värden har inte
färgmärkerats, och det beror på att osäkerheten i de proverna är för stor. Det går allt-
så inte från datan av avgöra om värderna överstiger jämförvärdet. Exempel illustreras i
Norrsundet i tabell 1, resterande områden finns i Bilaga 1.
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Tabell 1:Metallkoncentrationsdatan samt svavelkoncentrationsdata och sedimenttyper över
Norrsundet, där röda rutor markerar lokaler som överstiger jämförvärdet och gröna rutor
är lokaler som inte överstiger jämförvärdet.

3.4 Sammankoppla industri och metall

FFör varje mätstation i Östersjön som jämförvärden hämtades från fanns ett flertal mät-
punkter. Eftersom alla värden var uppmätta vid samma tidpunkt och vid samma mätsta-
tion gjordes bedömningen att ett medelvärde av dessa skulle vara representativt. Därmed
erhölls ett jämförvärde för varje metall av intresse. Datan som användes som jämförvärden
är från 2014 och för att det ska vara så representantivt som möjligt jämförs den datan
med data för metallkoncentrationer för varje fiberbanksområde, som är från 2015.

Sammanställningen baserades på industrityp. För alla områden med en viss industrityp,
till exempel sulfatmassbruk noterades vilka metaller som påvisats i en högre halt än jäm-
förvärdet. Om mer än hälften av lokalerna i ett område hade en högre metallkoncentration
än jämförvärdet för en viss metall så togs hela området med i sammanställningen och om-
rådet i sin helhet ansågs ha förhöjda halter av en viss metall. Om endast en eller ett par
lokaler i ett område hade en högre metallkoncentration än jämförvärdet för någon me-
tall ansågs det inte att området hade förhöjda halter av den metallen. Således togs inte
den metallen med i sammanställningen. Detta upprepades för var och en av de aktuella
industrierna: sågverk, sulfatmassabruk, sulfitmassabruk, träsliperi och tjärtillverkning i
varje område. När sammanställningen över vilka metaller som påvisats i områden med
de aktuella industrierna var färdig fortsatte arbetet med att ta reda på om de påvisade
metalltyperna kunde matchas mot de metaller som enligt teoribakgrunden förväntades ha
släppts ut av industrierna. Baserat på industrihistoriken i den inledande litteraturstudien
gjordes en sammanställning över vilka industrityper som sannolikt kunde ha genererat en
viss typ av förorening. Slutligen konstruerades en sammanfattande tabell för att på ett
tydligt vis kunna presentera vilka metallkoncentrationer som påvisats över jämförvärdet,
vilka metaller som förväntats påvisas över jämförvärdet enligt teoribakgrund samt vilka av
de förväntade metallerna utifrån teoribakgrunden som faktiskt påvisats över jämförvärdet,
tabell 4.
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3.5 TOC och metallkoncentration

I syfte att undersöka om det fanns ett samband mellan koncentration föroreningar och
halten organiskt kol studerades koncentrationen av tungmetaller, arsenik och metylkvick-
silver. För att få en överblick på datan sammanställdes tabell 2. Lokalerna sorterades
efterstigande mängd TOC vilket gav en överblick hur metallerna kunde tänkas bero av
organisk kolhalt i varje lokal. I tabellen nedan visas Norrsundet som exempel på hur sam-
bandet ser ut. Tabeller för de andra fyra områdena finns i Bilaga 5. Tabellerna baseras
på samma data som den som användes tidigare men endast de relevanta föroreningarna
presenteras.

Tabell 2: Norrsundets metallkoncentrationer tillsammans med svavel och TOC i stor-
leksordning baserat på TOC. Färgerna är framtagna och sorterade efter lägst till högst
koncentration, efter medianen. En mörkblå färg motsvarar hög koncentration och vit ruta
motsvarar låg koncentration.

För att fastställa om det fanns ett samband mellan koncentration tungmetall och hal-
ten organiskt kol utformades grafer utifrån ovanstående tabeller. Metallkoncentrationerna
plottades mot TOC-halten för respektive område för att avgöra om det fanns ett samband.
Eftersom majoriteten av linjerna i graferna hade låga R2-värden presenteras endast linjer
med R2 > 0.2 i resultatet (se figur 12, 13, 14, 15 och 16). R2 anges som ett decimaltal
mellan 0 och 1 där 1 innebär ett strikt linjärt samband. De linjer med R2 < 0.2 ansågs ha
för hög inverkan av slumpmässig variation för att kunna dra några slutsatser. R2 > 0.2
valdes i samråd med handledare. Grafer som inkluderar alla föroreningar oavsett värde
på R2 återfinns i Bilaga 6.

3.6 Svavel och metallkoncentration

Svavelhalten och mängden organiskt kol är starkt beroende av varandra och båda har
inverkan på metallernas biotillgänglighet. Därför konstruerades en liknande tabell som
tabell 2 men med avseende på stigande svavelhalt, se tabell 3. Alla kolumner för relevan-
ta föroreningar sorterades alltså efter svavelkoncentrationen för att göra det möjligt att
avläsa hur metallerna berodde av koncentrationen svavel i varje lokal.
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Tabell 3: Metallkoncentrationerna tillsammans med svavel och TOC i storleksordning ba-
serat på svavelhalten. Färgerna är framtagna och sorterade efter lägst till högst koncent-
ration, efter medianen.

Genom att jämföra tabell 3 med tabell 2 kunde även korrelationen mellan svavelkoncent-
rationen och mängden TOC studeras. Norrsundet visas som exempel ovan och tabellerna
för de andra områdena finns i Bilaga 7.

4 Resultat

4.1 Industrityp och förorening

Sammanställningen av metallkoncentrationsdatan och industrityp presenteras i tabell 4.
I tabellen visas vilka föroreningar som påvisats i närheten till de olika industrierna och
vilka föroreningar som dessa industrier borde ha släppt ut enligt teoribakgrunden. För
att förenkla förståelsen för tabellhuvudena har kolumnerna namngetts till Förorening A,
Förorening B samt Förorening C. Kolumnen Förorening A visar vilka metaller som påvi-
sades i en högre koncentration än jämförvärdet och i hur många områden med en viss typ
av industri som metallerna påvisades. Andelen områden står inom parentes som antal om-
råden föroreningen hittats i/totalt antal områden med denna typ av industri. Kolumnen
Förorening B visar de metaller som enligt teorin om industritypen förväntades hittas i
sedimenten. Kolumnen Förorening C är de metaller som påvisades i en högre koncentra-
tion än jämförvärdet och som stämmer överens med de metaller som industritypen enligt
teoribakgrunden förväntades släppa ut. Förorening inom parentes betyder att koncentra-
tionen är angiven i ett intervall och att det därför inte går att avgöra helt och hållet hur
höga halter det rör sig om. Se Bilaga 3 och Bilaga 4 för att se koncentrationsvärdena för
referenspunkterna med jämförvärden mer ingående.
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Tabell 4: I studien påvisade föroreningar i jämförelse med av bakgrunden förväntade för-
oreningar för olika industrityper. Påvisade föroreningar anges även med antal områden
föroreningen hittats i/totalt antal områden med denna typ av industri inom parantes,
exempelvis (4/5)

Industri Förorening A Förorening B Förorening C
Påvisad förorening Förväntad förorening Påvisad förorening som

(teori) stämmer med teori
Sågverk Metyl-Hg (5/5) As, Cd, Cr, Cu, Cd, Cu,

& Cd, Cu, Pb, Zn (4/5) Hg, Metyl-Hg, Zn Metyl-Hg, Zn
Sulfat Metyl-Hg (4/4) Cd, Hg Cd,(Hg)

& Cd, Cu, Pb (3/4)
Sulfit Cd, Cu, Metyl-Hg, As, Cd, Co, Cu, Cd, Cu, Pb, Zn

Pb, Zn (2/2) Pb, Zn
Träsliperi Cd, Cu, Metyl-Hg, Metyl-Hg Metyl-Hg

Pb, Zn (2/2)
Tjärtillverkning Cd, Cu, Metyl-Hg, Diverse tungmetaller Cd, Cu, Metyl-Hg, Pb

Pb, Zn (2/2) Zn

För sågverk visar tabell 4 att de påvisade förhöjda halterna av kadmium, koppar, me-
tylkvicksilver och zink stämmer överens med teoribakgrunden. Däremot återfanns inte
arsenik, krom och kvicksilver i tillräckligt höga halter. Sulfatmassabruk finns eller har
funnits i fyra av de fem undersökta områdena. Enligt tabell 4 fanns förhöjda halter av
kadmium och troligen förhöjda halter av kvicksilver, vilket stämmer överens med teori-
bakgrunden. Förhöjda halter av kvicksilver kan vara svårt att mäta på grund av att det
räcker med låga halter för att de ska vara högre än jämförvärdet, eftersom det redan då
är farligt. För de båda områdena som har haft sulfitmassaindustri stämmer de förhöjda
halter som kunde påvisas överens med teoribakgrunden för bly, kadmium, koppar och
zink. Däremot saknades tillräckligt höga halter av arsenik och kobolt. För de områden
som har haft träsliperier stämmer teoribakgrunden med vad som hittades i sedimenten.
Dock påvisades en mängd andra föroreningar i förhöjda halter i sedimenten såsom kadmi-
um, koppar, bly och zink i båda områdena. För de områden som har haft tjärtillverkning
stämmer det att kadmium och bly bör finnas i sedimenten och finns även där. Det påvisas
även metylkvicksilver, koppar och zink. Diverse tungmetaller innebär utsläpp av flera olika
typer av tungmetaller som har funnits bundna i kolet som använts för att tillverka tjäran.
De tungmetaller som funnits bundna i kolet varierar och därför antas bly, kadmium, kop-
par, Metylkvicksilver och zink som återfanns i höga halter kring dessa industriområden
stämma överens med teoribakgrunden.

Det kan alltså konstateras utifrån sammanställningen i tabell 4 att av de metaller som
industritypen förväntades släppa ut enligt teorin så finns alltid en majoritet av dessa i de
undersökta områdena med den industritypen, i en högre koncentration än jämförvärdet.
Dock påvisades i alla fem fall alltid minst en förorening som inte har sitt ursprung från
industrin med undantag för tjärtillverkning där metylkvicksilver är något osäker.

4.2 Organiskt kol

Relevanta samband där R2>0.2 mellan koncentrationer för olika metallerna och halten
TOC presenteras i ett antal grafer för de undersökta områdena nedan. Samtliga oorganiska
föroreningar hittas i Bilaga 6.
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Figur 12: Koncentrationen metylkvicksilver, koppar, bly och kadmium mot halten TOC,
för området Norrsundet. Det vill säga koncentrationen hos de föroreningar där R2>0.2.

Kadmium och metylkvicksilver som syns i mindre skala, i figur 12, har högre koncentration
vid högre halt TOC. Alla av de fyra föroreningar ökar alltså med ökande koncentration
TOC i Norrsundet. Inga metaller minskar vid ökande halt TOC vilket stämmer bra överens
med teoribakgrunden.

Figur 13: Koncentrationen kobolt, krom, nickel, arsenik, mangan, bly och zink mot halten
TOC, för området Ljusnefjärden. Notera att trianglar i grafen med heldragna linjer följer
höger y-axel och prickar följer vänster y-axel.

I figur 13 motsäger föroreningarna det förväntade resultatet då metallkoncentrationerna
sjunker när TOC-halten ökar i Ljusnefjärden. De resterande undersökta metallerna, där
ett samband inte kunde tolkas från, motsäger också teorin.
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Figur 14: Koncentrationen krom mot halten TOC, för området Iggesund.

I Iggesund varierade sambandet mellan metallkoncentration och ökade organisk kolhalt
kraftigt. Det var endast hos krom en ökande trend kunde avläsas. Krom var också den
enda metallen med ett R2 över 0,2, alltså illustreras endast krom i figur 14. Övriga me-
taller hade en mycket svag korrelation till organiskt kol då R2-värde var mycket liten och
inga samband kunnat tolkas.

Figur 15: Koncentrationen metylkvicksilver, kadmium, kobolt, nickel och zink och mot
halten TOC, för området Marmen. Notera att kryss i grafen och heldragna linjer följer
höger y-axel och prickar följer vänster y-axel.

I figur 15 ses hur koncentrationen av nickel, zink och kobolt minskade när kolhalten öka-
de och hur koncentrationen av metylkvicksilver ökade. Koncentrationen av kadmium var
konstant. Nickel minskade med högst korrelation där R2 var på 0.724. Det är endast me-
tylkvicksilver som ökade vid ökad halt TOC.
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Figur 16: Koncentrationen koppar, krom, nickel, kobolt och mangan mot halten TOC, för
området Yttre fjärden. Notera att trianglar i grafen och heldragna linjer följer höger y-axel
och prickar följer vänster y-axel.

Yttre fjärden i figur 16 hade metaller som följde teorin med stigande koncentration vid
stigande TOC-halt, tex. koppar, krom och nickel. Dock stred kobolt och mangan mot
teorin vars koncentration istället sjönk.

En sammanställning över hur metallkoncentrationerna för de metaller som redovisas i
figur 12, 13, 14, 15 och 16 de olika områdena beror av kolhalten redovisas i tabell 5.

Tabell 5: Hur den stigande organiska kolhalten påverkar metallkoncentrationerna.

Område Metaller som minskar Metaller som ökar
Norrsundet - Cu, Metyl-Hg, Cd och Pb
Ljusnefjärden Co, Mn, Zn, Pb, As, Cr och Ni -
Iggesund - Cr
Marmen Ni, Co och Zn Metyl-Hg och Cd
Yttre fjärden Co och Mn Ni, Cr och Cu

I tabellen ses att koncentration av både kadmium och metylkvicksilver ökade i Norrsundet
och Marmen. I Norrsundet och Yttre fjärdern ökade även koncentrationen av koppar. I
Yttre fjärden och Iggesund ökade koncentrationen av krom, medan den minskade i Ljus-
nefjärden. I både Ljusnefjärden och Marmen minskades koncentrationen av kobolt, zink
och nickel med stigande TOC. Koncentrationen av kobolt minskade även i Yttre fjärden.
Utifrån resultaten kan det inte fastställas att metallers koncentration alltid ökar med
ökande kolhalt.

4.3 Ökande svavelhalt

Hur stigande svavelhalt påverkade metallkoncentrationernas förändring och ifall tenden-
ser till ett samband mellan TOC och svavelkoncentration fanns studerades. Resultatet
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presenteras i tabell 6. Datan som användes finns i Bilaga 7.

Tabell 6: Sammanfattning av hur TOC och metallkoncentrationen förändrades när sva-
velhalten ökade. När det inte kunde påvisas någon tydlig ökning eller minskning av TOC
eller metallkoncentration benämns det som inget samband.

Område TOC förändring Metallkoncentration
Norrsundet Ökar As, Cd, Cu, Pb och

Metyl-Hg ökar
Ljusnefjärden Inget samband Inget samband
Iggesund Inget samband Samtliga metaller ökar
Marmen Ökar Metyl-Hg ökar
Yttre fjärden Ökar Cd, Cr, Cu, Ni, Pb,

Zn och Metyl-Hg ökar

I Norrsundet, Iggesund och Yttre fjärden ökade de flesta metallkoncentrationerna med
ökad svavelkoncentration, dock med undantag för lokalerna d010 och i011 som avvek, se
Bilaga 7. I området Marmen kunde samma samband för metylkvicksilver ses. I Ljusne-
fjärden kunde inget samband mellan svavel och metallkoncentration ses. I Norrsundet,
Marmen och Yttre fjärden ökade kolhalten med stigande svavelkoncentration.

5 Diskussion

5.1 Frågeställningens relevans

Huvudfrågeställningen Kan en viss industrityp kopplas till typ av förorening i bottense-
diment längs Norrlandskusten? är relevant då man genom kunskap om vilka industrier
som har funnits i ett område vet vilka föroreningar som bör kunna påvisas i industriernas
närhet. Vetskapen om detta är värdefull då färre men mer precisa sedimentprover kan
tas om man har kännedom om vilka metaller som bör finnas. Detta kan leda till billigare
provtagningar och bistå med hjälp vid ansvarsutredningar inför framtida saneringsarbe-
te. Däremot är inte frågeställningen heltäckande ur miljösynpunkt. Flera av industrierna
har, förutom metaller, även släppt ut organiska föroreningar vid olika industriprocesser.
Huruvida de organiska föroreningarna är farligare än metallkoncentrationerna tas inte upp
inom ramen för detta projekt. Den tidigare riskklassningen som genomförts i projektet
FIN15 säger däremot något om detta. Dock är förhoppningen att detta projekt i någon
mån kan bidra till den sammantagna bilden av fiberbankar och miljöhotet de kan tänkas
utgöra mot framförallt Östersjön. Översedimentering, biotillgänglighet, biologiska pro-
cesser, landhöjning och erosion är exempel på spridningsfaktorer som är av stor vikt att
utreda mer ingående för att kunna bedöma miljöhotet på ett mer grundligt vis i framtiden.

Frågeställningarna som rör mängden organiskt kol och svavelhalten i bottensedimenten
är även de relevanta då de i samband med andra kemiska faktorer, som närvaro av syre,
spelar roll för metallernas biotillgänglighet. Om metallerna är biotillgängliga är de farliga
för levande organismer. Om metallerna kommer in i näringskedjan påverkar det hela
ekosystemet. Därmed kan biotillgängliga metaller komma att ha en negativ inverkan på
Östersjön i stort och utgöra en fara för konsumenter av fisk. Metallerna tenderar att bli
biotillgängliga om den organiska kolhalten och svavelhalten är låg.
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5.2 Erhölls resultat som kunde förväntas utifrån bakgrunden?

Resultatet i rapporten skiljer sig en del ifrån den bakgrund som studerades. Det går inte
att förutsätta att de förväntade föroreningarna från en viss typ av industri finns kvar i
området och kan påvisas. I vissa områden finns också höga halter av metaller som en-
ligt teoribakgrunden inte ska finnas där. Metaller som bör återfinnas i höga halter, enligt
teorin, gör inte alltid det enligt resultatet. I tabell 4 syns exempelvis i kolumn Förore-
ning A att bly finns vid varje område för respektive industrityp i förhöjda halter, men
i Förorening B i samma tabell kan det ses att bly inte bör finnas i förhöjda koncent-
rationer. Detta kan tyda på att teoribakgrunden är ofullständig och att det helt enkelt
inte är helt känt i detalj vilka föroreningar som genereras i vilken industriprocess. Sjö-
och havsområden påverkas ständigt av utsläpp från samhället i stort via vind, nederbörd,
atmosfäriskt avfall och grundvatten. Det är därför ändå troligt att höga koncentrationer
oorganiska föroreningar relativt jämförvärdet bör förekomma. Emellertid finns det många
anledningar till att en viss förorening inte påvisas i höga koncentrationer trots att den
borde göra det.

Gällande teorin angående om en ökad TOC-halt ger en ökad metallhalt så var resulta-
ten varierande, se tabell 5. Norrsundet och Iggesund var de enda områdena som hade
en tillräckligt stor linjär korrelation mellan TOC och metallhalt, R2 > 0.2, som följde
teorin med att metallhalten ökar med ökad TOC-halt. Både Marmen och Yttre Fjärden
hade tvådelade trender, där några metallkoncentrationer ökade och andra minskade vid
ökad TOC-halt. Det var endast Ljusnefjärden som hade konstant teoristridande trend,
där alla metallkoncentrationer sjönk vid ökad TOC-halt. Detta går alltså emot teorin och
det förväntade resultatet. En anledning kan vara att olika metaller beter sig olika och
binder in till olika typer av markpartiklar på olika sätt. Detta projekt inkluderar ingen
heltäckande bakgrund om hur olika metaller binder in till olika typer av partiklar. En mer
heltäckande bakgrundsstudie av detta hade kunnat generera tydligare samband och på ett
mer överskådligt sätt kunnat jämföras med teorin. Detta fanns det dock inget utrymme
för i projektet. Andra anledningar diskuteras vidare i sektion 5.4 Avvikelser i resultat.
Större och mer omfattande studier skulle behöva göras där man på ett mer ingående sätt
analyserar partikeltyp, lerinnehåll och andra markfysikaliska egenskaper. Att på ett mer
generellt vis kunna jämföra data från provpunkter med en TOC-halt på 10 % med prov-
punkter med 60 % TOC hade kanske kunnat medföra att tydligare trender hade kunnat
urskiljas.

Något som noterats under hela projektets gång är att kolhalten generellt är låg i alla
områdena, trots att bottensedimenten till största del borde bestå av fiber som till stor
del består av kol. Även prover som har tagits i nära anslutning till ett fiberbanksområde
har en förhållandevis låg kolhalt. Detta är något som behövs studeras mer i framtiden
och som kan komma att ändra synen på vad en fiberbank är och huruvida de utgör ett
miljöhot. Det är möjligt att bottensediment i anslutning till gamla industrier i allmänhet
är en källa till miljöföroreningar, trots att de inte är fiberrika.

5.3 Vilka faktorer kan förklara eller påverka resultaten?

Varje lokal och mätpunkt i provdatan är unik och påverkas av olika yttre faktorer. Ett
exempel på en sådan faktor som kan vara avgörande är att vissa områden är mer utsatta
för havsströmmar än andra. Vid vissa lokaler är vattnet nästintill helt stilla, medan andra
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i princip utgörs av en enda stor ström. Lokalens placering i förhållande till strömmarna
samt deras avstånd till industrierna spelar sannolikt en stor roll i vad man kan hitta för
föroreningar. Som tidigare nämnt är även landhöjning, erosion och antropogen verksamhet
relevanta. Landhöjning och erosion är mycket långsamma processer, medan antropogena
utsläpp kan påverka bottensediment under en betydligt kortare tid.

I många områden pågick först sulfitprocesser som sedan byttes mot sulfatprocesser, vilket
kan påverka var i sedimenten föroreningarna har hittats. Då proverna är tagna på ett djup
av max 20 cm kan det inte helt uteslutas att vissa föroreningar inte finns med i datan.
Ett högt innehåll av lera kan ge upphov till skiktning i sedimenten vilket gör att vissa
föroreningar skulle kunna hamna under de 20 cm där proverna är tagna, vilket skapar en
osäkerhet. Dock bildas mycket gas i de anaeroba sedimenten som för med sig förorening-
ar uppåt vilket i sin tur ”borde” medföra att förorenande ämnen ändå kan mätas, men
osäkerheten där är stor. Se Bilaga 1 för information om vilken typ av sediment det rör sig
om i respektive mätpunkt.

Jämförvärdena som användes som referensvärden för ’orörd botten’ och som inte är på-
verkade av utsläpp från punktkällorna skulle mycket väl kunna vara påverkade av andra
typer av föroreningskällor. Bottniska viken är i allmänhet mycket påverkad av antropoge-
na utsläpp. Detta i kombination med Östersjöns långa omsättningstid gör att utsläppen
ansamlas och blir kvar. Jämförvärdena kan därför inte med särskilt hög noggrannhet sägas
vara opåverkade av miljöföroreningar. Däremot är jämförvärdena åtminstone inte påver-
kade av just de punktkällor som projektet avser och sedimenten utanför punktkällorna
som undersökts har såklart inte heller undvikit antropogena utsläpp. Bottniska viken kan
även tänkas ha förhållandevis höga bakgrundshalter av olika metaller naturligt. Detta
påverkar i sin tur bilden av hur höga halter metaller som faktiskt finns lagrade i fiber-
bankarna och de fiberrika sedimenten. Det kan dock konstateras att det är väldigt svårt,
om inte omöjligt, att jämföra med någonting annat än jämförvärdena från miljöövervak-
ningsstationerna då det inte finns prover från sedimenten innan de förorenades.

Svavelmängden spelar roll för metallkoncentrationerna och kan ses i tabell 6. Från ek-
vation 5 bör halten kvicksilver öka med ökad svavelhalt då den binder in snabbast, det
stämmer för alla områden utom Ljusnefjärden som har exakt lika stor koncentration me-
tylkvicksilver där det finns minst svavel som där det finns mest svavel (se Bilaga 7). Även
för bly och kadmium stämmer det att vid högre koncentration svavel ökar koncentratio-
nen metall. Koppar däremot avviker i både Ljusnefjärden och i Yttre fjärden. Orsaken till
att koppar avviker i Yttre fjärden kan bero på att området är starkt påverkat av yttre
faktorer som strömmar. Svavelhalten och mängden TOC beror av varandra, och vid tre
av fem områden ökar mängden TOC med mängden svavel. Svavel kan påvisas ha stör-
re påverkan på metallkoncentrationen än halten organiskt kol, enligt Bilaga 7, även om
mängden organiskt kol och svavelhalten är beroende av varandra.

En annan faktor är högt fiber-och gasinnehåll som kan ha förstört delar av bottenmateri-
alet. Om en fiberbank är för nära belägen provtagningsfartyget kan mätningarna tänkas
ha försvårats. Säkerheten i datan anses dock ändå vara hög då SGU har använt sig av
denna data vid tidigare projekt med trovärdiga resultat.
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5.4 Avvikelser i resultatet

Yttre fjärden är avvikande i många lokaler gällande att relatera en förorening till industrin
i området, vilket kan bero på att Piteälven går genom undersökningsområdet och påver-
kar strömningshastigheten. Kraftig strömningshastighet leder till att metallerna tenderar
att föras vidare ut i havet och detta ger en lägre koncentration av metaller i sedimentet
i Yttre fjärden. Det bör dock noteras att alla de undersökta metallerna går att finna i
Yttre fjärden, men i detta fall var det frågan om förhöjda halter relativt dess jämförvärde.

I Ljusnefjärden är metallhalterna relativt starkt korrelerade till ökad TOC-halt, se figur
13. Dock är trenden starkt nedåtgående, vilket innebär att metallkoncentrationen mins-
kar. En nedåtgående trend säger precis emot teoribakgrunden, eftersom en ökad mängd
organiskt kol ska ge ökad metallkoncentration. I Ljusnefjärden har kobolt starkast korre-
lationen med TOC. Punkterna längst åt höger i figur 17 har den högsta TOC-halten och
är på 20,2 % av TS är e031 och ligger i en fiberbank, därav hög kolhalt. Anledning till
att alla metallhalter är som lägst här är svårt att förklara då det går emot teorin, men
kan bero på mätpunktens lokalisering, som ligger mitt i en vik. Den ligger också skyddad
från direkt exponering av Ljusne sågverk och Ala sågverk.

Figur 12 presenterar Norrsundets korrelation mellan TOC och metaller. Koppar visar här
på det största linjära sambandet med R2 på 0,6541. En punkt för koppar skiljer sig mycket
från trenden, nämligen d010, se figur 18. Denna lokal ligger nära industrierna och nära
en strandkant, vilket kanske kan förklara den höga kopparhalten.

Det förekommer även avvikelser då svavelhalten ökar, som visualiseras i tabell 6. För
Ljusnefjärden kunde inget samband ses, alltså varken ökande eller minskande metallkon-
centration med ökande svavelhalt. Detta kan hänga ihop med att metallkoncentrationen
minskar med ökande organisk kolhalt i Ljusnefjärden, vilken säger emot teoribakgrunden.

Figur 17: Ljusnefjärdens metallkoncent-
ration mot TOC, samma graf som figur
13. Inringade datapunkter är avvikande.

Figur 18: Norrsundets metallkoncentra-
tioner mot TOC, samma graf som figur
12. Inringade datapunkter är avvikande.

I Iggesund, som syns i figur 14 hade inga metallkoncentrationer, förrutom krom, en kor-
relation med TOC-haltsökning. Iggesund har en väldigt varierand data, som syns i figur
5 och 6 i Bilaga 6. Anledningen till att så pass många metallhalter inte korrelerar med
TOC-haltsökningen kan bero på lokalernas utplacering i området, och att Iggesund ge-
nerellt har höga metallvärden för alla TOC-värden. Intressant är i004 och i011 som är
markerade i figur 19 och 20. Dessa två lokaler ligger högst upp i viken, se figur 7. I loka-
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lerna påträffas höga halter av arsenik, zink, mangan och bly. Enligt bakgrundsteori ska
inte sediment kunna transporteras söderut på grund av Iggesundsåns vattenströmning.
Detta kanske kan förklara varför så mycket metaller fastnar just vid dessa lokaler.

Figur 19: Iggesunds metallkoncentration
mot TOC, som är samma som figur 5 i
Bilaga 6. Här illustreras de högre metall-
koncentrationerna. Inringade datapunk-
ter är avvikande.

Figur 20: Iggesunds metallkoncentration
mot TOC, som är samma som figur 6 i
Bilaga 6 . Här illustreras de lägre metall-
koncentrationerna. Inringade datapunk-
ter är avvikande.

5.5 Hur har avgränsningarna påverkat resultaten?

Avgränsningen kring mängden organiskt kol som gav fem områden att undersöka försvårar
sammanställningen av industrityper då det blev färre områden att jämföra med. Det ha-
de varit fördelaktigt att ta hänsyn till de bottensediment som hade mindre kolhalt, alltså
inte avgränsat till minst 10% TOC av TS, vilket hade gjort att fler områden involverats
i projektet, som i sin tur hade lett till ett mer trovärdigt resultat. Tidsbristen påverkade
antalet områden som skulle hinnas med att analysera, i kombination med att bottensedi-
ment med hög halt organiskt kol är ”lättare” att undersöka då mer föroreningar binder
till sedimentet.

Avgränsningen kring att endast analysera koncentrationen tungmetaller ger ingen hel-
hetsbild av vilka föroreningar som finns i sedimenten och hur stort miljöhot dessa är. Alla
undersökta områden som det finns kemisk data på har troligen lika ofta höga halter av
organiska föroreningar såsom dioxiner och PCB. Avgränsningen i detta projekt gjorde att
dessa miljöfarliga ämnen förbisågs. Om de organiska föroreningarna är mycket giftigare
och utgör ett mycket större och viktigare miljöhot än tungmetallerna, vilken roll får det i
saneringsarbetet? Det är sedan länge känt att tungmetaller är farliga då de ackumuleras
i levande organismer och påverkar toppkonsumenter, men hur farliga är de och för vem?
En sådan kompletterande studie skulle öka relevansen på detta arbete, samt en studie
som mer ingående tar hänsyn till de organiska föroreningarna.
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6 Slutsats
• Majoriteten av de metaller som förväntats släppas ut från en specifik industriprocess

finns alltid i området.

• I fyra av fem områden finns fler påvisade föroreningar än de som väntats släppas ut
i sedimenten.

• Det går inte att säga följden av att en miljöfarlig industri i ett visst område alltid
leder till att det finns kvar en specifik förorening där än idag. Man kan således inte
prioritera sanering enbart efter typ av industri.

• Organiskt kol har olika inverkan på metallerna och en hög kolhalt behöver inte
nödvändigtvis innebära en hög föroreningshalt. Det innebär att det även kan finnas
en hög föroreningshalt trots att kolhalten är låg.

• Svavels största inverkan på metallerna är huruvida de kan komma att bli biotill-
gängliga eller inte. Det går i denna undersökning inte att visa ett starkt samband
mellan svavelhalten och halten förorening.

• En ökad koncentration svavel stämde oftast överens med en ökad mängd organiskt
kol. Dock kunde inget starkt samband mellan dem tillsammans och metallkoncent-
ration ses.

6.1 Besvarades frågeställningen?

För huvudfrågeställningen erhölls svaret att de metaller som har använts inom en viss
sorts industri oftast kan påvisas i högre koncentrationer än jämförvärdet. Det förekom-
mer dock att vissa metaller som, enligt bakgrundsteorin, borde ha släppts ut av industrin
inte kan påvisas i tillräckligt höga koncentrationer för att det ska anses vara förhöjda
värden.

Vid stigande mängd TOC kan ingen slutsats dras huruvida metallkoncentrationen alltid
ökar med ökande mängd TOC. I vissa fall ökade metallkoncentrationen, i andra var den
oförändrad och ibland minskade den. Således är frågeställningen besvarad. Svavelhaltens
innebörd för metallkoncentrationerna är främst huruvida metallerna är biotillgängliga
eller inte. Svavelhalten ökar med ökande mängd TOC i tre av fem områden medan korre-
lationen mellan svavelhalt, mängd TOC och metallhalt inte har ett tydligt samband.

Slutligen kan det konstateras att det inte går att dra slutsatsen att en viss industri är
farligare än en annan idag. Man kan alltså inte i saneringsarbetet prioritera platser med
avseende på enbart vilken industri som legat där utan att ta hänsyn till fler faktorer i
området.
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Bilagor

Bilaga 1

Metallkonc. med jämförvärdet för varje område
I Bilaga 1 presenteras metallkoncentrationerna med data från SGU för de fem olika om-
rådena, i förhållande till jämförvärdet i Bilaga 3 och Bilaga 4. Gröna rutor innebär under
jämförvärdet medan röda rutor innebär att lokalen överstiger jämförvärdet och kan då
antas ha påverkats av punktkälla.

Figur 21: Hur tabellerna är markerade i förhållande till jämförelsedatan i Bottniska viken

1



 

LJUSNEFJÄRDEN (område E) 

Lokal Prov- 
djup 

TOC 
 

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb S Zn Hg Metyl-
Hg 

Sediment 

[cm] [% av 
TS] 

[mg/kg TS] 

fin15_e012 0-15 4,82 16,6 1,1 13,5 53,2 47,4 42300 399 35,3 45,3 11400 189 <1 1,7 Ej fiberrik, 
lergyttja 

fin15_e014 0-10 5,86 13,9 0,8 11,0 48,0 89,4 41300 404 32,5 88,7 8680 245 <1 1,4 Fiberrik, 
lergyttja,  trä- och 
barkflis på 
ytskiktet 

fin15_e018 0-15 10,5 17,2 1,6 7,6 31,8 39,1 27600 349 19,0 36,1 17900 142 <1 2,6 Fiberbank 

fin15_e020 0-10 9,52 15,0 0,9 7,9 25,8 29,7 26800 342 14,2 39,0 13200 125 <1 0,8 Fiberbank 

fin15_e021 0-20 4,72 16,6 0,8 11,4 44,6 41,7 39300 505 27,8 44,6 11600 161 <1 0,8 Fiberrik, 
lergyttja,  trä- och 
barkflis på 
ytskiktet 

fin15_e025 0-15 3,92 13,9 0,8 13,7 57,7 48,4 41700 415 37,7 39,6 8870 169 <1 2,6 Ej fiberrik, 
lergyttja 

fin15_e030 0-15 5,12 13,5 1,1 9,1 31,6 36,3 37400 640 18,3 77,3 18600 200 <1 0,7 Fiberrik, 
lergyttja,  trä- och 
barkflis på 
ytskiktet 

fin15_e031 0-15 20,2 6,1 0,5 3,7 18,4 29,4 17800 211 10,0 21,3 11000 74 <1 0,7 Fiberbank 

Jämför- 
värde 

- - 51,6 0,2 21,5 80,8 37,6 61557 2297 44,4 28,1 1236 151 0,1 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORRSUNDET (område D) 

Lokal Prov- 
djup 

TOC 
 

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb S Zn Hg Metyl-
Hg 

Sediment 

[cm] [% av 
TS] 

[mg/kg TS] 

fin15_d001 0-10 6,82 16,0 1,3 10,
5 

50,3 44,5 34900 344 34,1 32,5 12900 166 <1 4,06 Fiberrik, 
gyttjelera 

fin15_d003 0-20 6,27 6,8 0,5 8,3 38,0 53,8 31200 307 23,1 29,7 6260 191 <1 0,55 Ej fiberrik, 
siltig lera 

fin15_d007 0-20 10,5 9,5 5,5 7,0 116,
0 

79,9 24200 709 29,1 47,3 17900 398 <1 2,37 Ej fiberrik, 
lergyttja 

fin15_d009 0-20 11,3 17,1  

 

3,7 

9,9 175,
0 

85,0 36800 488 37,0 61,8 20100 286 <1 17,8 Fiberrik, 
lergyttja 

fin15_d010 0-20 7,18 7,2 5,1 5,8 551,
0 

78,3 16100 1290 58,2 41,3 14100 459 <1 6,12 Fiberrik, 
geleartad, ler 

fin15_d011 0-20 10,2 29,2 3,9 10,
3 

222,
0 

78,4 35900 563 40,7 73,0 19500 309 1,7 9,2 Fiberrik, 
geleartad, ler 

fin15_d012 0-20 8,2 25,8 2,1 11,
1 

146,
0 

60,4 37400 454 35,3 59,5 17000 220 <1 3,02 Fiberrik, 
lergyttja 

fin15_d013 0-20 6,9 13,2 0,7 8,5 52,2 46,2 37000 401 25,6 29,2 14100 160 <1 0,83 Fiberrrik, 
lergyttja 

Jämför- 
värde 

-   51,6 0,2 21,
5 

80,8 37,6 61557 2297 44,4 28,1 1236 151 0,1 0 
 

 

  



 

IGGESUND (område I) 

Lokal Prov- 
djup 

TOC 
 

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb S Zn Hg Metyl-
Hg 

Sediment 

[cm] [% av 
TS] 

[mg/kg TS] 

fin15_i004 0-20 6,82 94,3 4,4 16,3 114,0 214,0 48900 682 36,8 651,0 29000 591 2,7 3,28 Fiberrik, 
lergyttja 

fin15_i011 0-20 7,19 74,4 4,5 10,5 83,1 166,0 37100 601 31,5 498,0 21700 515 1,8 1,22 Skiktad, 
fiberrik 

fin15_i013 0-20 7,76 26,0 2,0 11,6 71,5 83,4 41000 380 31,3 168,0 27800 269 <1 2,25 Fifberrik, 
Lergyttja 

fin15_i018 0-20 17 78,0 4,0 22,4 182,0 174,0 69000 639 46,3 220,0 40500 662 4,4 3,12 Fiberbank 

fin15_i021 0-15 16 23,3 2,5 9,0 92,6 89,9 25200 196 21,2 117,0 25400 333 1,3 1,27 Fiberbank 

fin15_i022 0-20 9,92 24,5 4,0 10,9 112,0 105,0 33100 376 29,3 118,0 23000 364 1,3 1,28 Fiberrik, 
Lergyttja 

fin15_i025 0-15 6,18 13,0 1,1 11,0 59,9 52,8 40300 367 30,8 50,1 14400 167 <1 2,51 Ej fiberrik 

fin15_i034 0-20 4,71 16,0 1,9 10,3 66,0 69,1 35500 344 29,0 80,9 16900 222 <1 1,51 Fiberrik, 
Lergyttja 

fin15_i037 0-20 3,72 12,0 0,4 10,5 54,6 35,3 41600 353 27,6 39,2 5870 126 <1 4,52 Fiberrik, 
Lergyttja 

Jämför- 
värde 

- - 51,6 0,2 21,5 80,8 37,6 61557 2297 44,4 28,1 1236 151 0,1 0 
 

 

  



 

Marmen (område M) 

Lokal Prov- 
djup 

TOC 
 

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb S Zn Hg Metyl-
Hg 

Sediment 

[cm] [% av 
TS] 

[mg/kg TS] 

fin15_m002 0-20 5,1 4,7 0,8 10,3 43,7 41,8 31800 398 28,8 43,1 2120 213,0 <1 1,0 Ej fiberrikt 

fin15_m007 0-15 36,4 3,9 0,6 5,0 8,5 15,8 18500 493 10,2 9,3 3840 48,9 <1 5,9 Fiberrikt 

fin15_m008 0-20 18,8 3,7 0,3 5,0 39,0 58,0 26100 314 21,3 50,9 1960 105,0 <1 1,5 Fiberbank 

fin15_m009 0-15 20,5 3,0 0,3 4,5 24,5 32,3 15800 305 13,7 38,5 2730 90,0 <1 2,6 Fiberbank 

fin15_m012 0-20 5,5 4,8 1,2 11,2 44,7 36,0 30000 372 28,9 38,8 2110 302,0 <1 2,4 Fiberrikt 

fin15_m013 0-20 7,6 6,3 1,1 10,4 41,5 48,9 27200 549 26,7 47,6 1770 269,0 1,2 2,6 Fiberrikt 

fin15_m015 0-7 5,4 8,7 0,7 16,3 52,1 40,3 54400 1320 34,3 30,1 1670 228,0 <1 0,8 Ej fiberrikt 

fin15_m015 7-13 6,9 10,3 1,1 16,1 40,0 48,8 30400 908 26,6 44,8 2020 251,0 <1 1,3 Ej fiberrikt 

fin15_m015 
13-
18 

11,0 10,7 1,2 14,0 58,6 75,3 43400 926 32,0 80,9 2380 317,0 3,4 6,1 
Ej fiberrikt 

fin15_m016 0-20 3,7 6,3 0,8 14,9 34,6 24,7 32600 854 25,7 46,7 755 227,0 <1 0,1 Ej fiberrikt 

fin15_m017 0-20 10,7 4,6 1,0 7,4 38,6 51,9 23100 676 21,8 48,4 1690 220,0 1,3 3,1 Ej fiberrikt 

fin15_m018 0-20 5,3 6,7 0,7 13,4 36,1 30,1 31500 624 26,2 60,8 1080 238,0 <1 1,2 Fiberrikt 

fin15_m020 0-7 8,1 12,2 1,1 17,8 46,0 52,5 54600 1360 29,1 67,7 1880 310,0 1,1 2,6 Fiberrikt 

fin15_m020 7-20 9,5 14,7 0,8 19,5 41,2 46,0 45800 1400 28,4 112 1810 226,0 1,2 3,2 Fiberrikt 

fin15_m021 0-20 6,2 7,5 0,8 14,6 41,0 38,6 36000 569 29,8 66,9 1280 223,0 <1 2,1 Fiberrikt 

fin15_m022 0-20 6,7 5,8 0,7 10,2 33,6 30,2 24700 316 26,2 34,7 2650 190,0 <1 1,0 Fiberrikt 

Jämför- 
värde - - 51,6 0,2 21,5 80,8 37,6 61557 2297 44,4 28,1 1236 150,9 0,1 0,0 

 

 

  



 

YTTRE FJÄRDEN (område Z) 

Lokal Prov- 
djup 

TOC 
 

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb S Zn Hg Metyl-
Hg 

Sediment 

[cm] [% av 
TS] 

[mg/kg TS] 

fin15_z001 0-20 10,9 7 2,1 7,3 36,3 37,9 21200 331 15,7 20,1 8710 191 <1 0,6 Fiberrikt 

fin15_z002 0-25 6,23 8 1,5 8,3 36,9 36,8 26000 367 16,2 16,3 6980 153 <1 1,0 Fiberrikt 

fin15_z004 0-20 2,55 8 0,3 13,7 35,7 23,7 31000 940 19,6 16,6 970 113 <1 0,5 Ej fiberrikt 

fin15_z005 0-10 2,32 7 0,3 10,0 33,2 22,4 25800 660 16,3 13,9 1310 92 <1 0,4 Fiberrikt 

fin15_z007 0-15 30,1 4 0,8 4,5 41,1 41,9 10700 305 25,0 20,9 11500 107 <1 1,5 Fiberbank 

fin15_z008 0-20 20,3 10 1,3 8,4 51,4 76,4 28200 570 27,9 30,9 13500 225 <1 0,6 Fiberbank 

fin15_z010 0-20 3,71 15 0,4 10,2 35,0 26,3 30800 722 16,7 30,8 1550 114 <1 0,6 Fiberrikt 

fin15_z012 0-10 2,28 8 0,3 12,8 36,0 23,7 33400 1140 19,0 16,0 1240 109 <1 0,3 Ej fiberrikt 

fin15_z013 0-15 2,26 22 0,5 12,3 33,4 23,8 36400 2210 16,8 15,1 811 114 <1 0,3 Ej fiberrkt 

fin15_z016 0-20 2,26 9 0,3 11,8 35,5 22,9 38500 2050 17,1 13,7 371 104 <1 0,4 Fiberrikt 

fin15_z017 0-10 6,21 15 1,1 11,6 44,6 41,6 39900 807 20,2 24,2 7760 158 <1 0,8 Fiberrikt 

Jämför- 
värde 

- - 189 1,6 40,2 74,6 59,5 69357 26643 68,8 68,3 1911 233 
 

0,0 
 

 



Bilaga 2

Kartor över de fiberrika bottensedimenten i områdena Bilaga 2 visar kartor
för fiberbankarna och de fiberrika sedimeten för alla områden. Figurerna är tagna från
rapporten "Kartläggning och riskklassning av fiberbankar i Norrland"(Norrlin et al.,
2016)
Referenslista
Norrlin, J., Josefsson, S., Larsson, O & Gottby, L. Kartläggning och riskklassning av
fiberbankar i Norrland. (2016). Sveriges Geologiska Undersökning (SGU rapport nr
2016:21). Tillgänglig: http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1416-1-rapport.pdf
[2018-03-30]
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Figur 1. Norrsundet



Figur 2. Ljusnefjärden



Figur 3. Iggesund



Figur 4. Marmen



Figur 5. Yttre fjärden



Bilaga 3

Mätstation SE-1.
Tabellerna i Bilaga 3 beskriver metallkoncentrationerna i Bottenviken för olika metaller.
För att få ett användbart jämförvärde har ett medelvärde från alla mätpunkter använts
för varje metall (kolumn 7). Proverna är tagna 2014 alltså ett år innan metallkoncentra-
tionerna för kusten, vilket är det närmaste proverna i tiden som kunde tillhandahållas.
Den färgade kolumn 4 lägger ingen vikt vid färg utan är enbart färgat för att visa när
det presenteras en ny metall. I kolumn 5 presenteras de värden som sedan har tagits ett
medelvärde på.
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Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort
Medelvärde 
(mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat

SGU MYNDIG SE-1 Ag 0,249 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ag 0,232 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ag 0,246 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ag 0,246 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ag 0,236 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ag 0,26 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ag 0,236 mg/kg TS 0,2 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Al 50900 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Al 51600 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Al 52000 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Al 52000 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Al 53500 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Al 53500 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Al 52300 mg/kg TS 52257,1 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 As 210 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 As 140 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 As 221 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 As 220 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 As 183 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 As 172 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 As 179 mg/kg TS 189,3 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ba 678 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ba 621 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ba 811 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ba 705 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ba 679 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ba 655 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014



Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort
Medelvärde 
(mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat

SGU MYNDIG SE-1 Ba 678 mg/kg TS 689,6 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Be 2,48 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Be 2,48 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Be 2,23 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Be 2,39 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Be 2,38 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Be 2,3 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Be 2,54 mg/kg TS 2,4 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ca 12600 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ca 11000 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ca 12300 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ca 11900 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ca 12300 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ca 12500 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ca 11800 mg/kg TS 12057,1 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cd 1,56 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cd 1,62 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cd 1,77 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cd 1,69 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cd 1,52 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cd 1,39 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cd 1,55 mg/kg TS 1,6 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Co 37,9 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Co 37,8 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Co 42,4 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Co 43,9 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Co 40,3 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014



Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort
Medelvärde 
(mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat

SGU MYNDIG SE-1 Co 39,5 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Co 39,7 mg/kg TS 40,2 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cr 72,8 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cr 79,6 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cr 73,3 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cr 79,6 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cr 69 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cr 77,8 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cr 70,4 mg/kg TS 74,6 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cu 52,7 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cu 64,5 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cu 59,5 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cu 70,6 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cu 55,6 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cu 57,6 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Cu 56,1 mg/kg TS 59,5 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Fe 64600 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Fe 77800 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Fe 64300 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Fe 79800 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Fe 63500 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Fe 70200 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Fe 65300 mg/kg TS 69357,1 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Hg 0,226 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Hg 0,268 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Hg 0,284 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Hg 0,31 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014



Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort
Medelvärde 
(mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat

SGU MYNDIG SE-1 Hg 0,28 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Hg 0,239 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Hg 0,263 mg/kg TS 0,3 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 K 19700 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 K 18300 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 K 20100 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 K 20200 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 K 20700 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 K 19800 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 K 20400 mg/kg TS 19885,7 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mg 12600 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mg 12300 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mg 13400 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mg 12900 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mg 12600 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mg 13500 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mg 13000 mg/kg TS 12900,0 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mn 27300 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mn 26100 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mn 27700 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mn 26300 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mn 25400 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mn 27400 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Mn 26300 mg/kg TS 26642,9 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Na 23000 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Na 21500 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Na 22800 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014



Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort
Medelvärde 
(mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat

SGU MYNDIG SE-1 Na 23200 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Na 22500 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Na 22600 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Na 22400 mg/kg TS 22571,4 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ni 60,4 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ni 67,9 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ni 81,7 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ni 73 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ni 63,6 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ni 65 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Ni 69,7 mg/kg TS 68,8 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 P 1940 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 P 1920 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 P 2080 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 P 1890 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 P 2050 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 P 2040 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 P 2070 mg/kg TS 1998,6 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Pb 68,4 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Pb 62,1 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Pb 77,8 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Pb 70,9 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Pb 69,2 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Pb 62,8 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Pb 67,1 mg/kg TS 68,3 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 S 1840 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 S 1760 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014



Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort
Medelvärde 
(mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat

SGU MYNDIG SE-1 S 2000 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 S 2460 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 S 1910 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 S 1710 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 S 1700 mg/kg TS 1911,4 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sb 1,6 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sb 1,6 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sb 1,59 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sb 1,67 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sb 1,63 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sb 1940 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sb 2020 mg/kg TS 566,9 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sc 11,4 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sc 10,7 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sc 11,6 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sc 10,3 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sc 11,3 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sc 11,3 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sc 11,6 mg/kg TS 11,2 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Si 211000 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Si 208000 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Si 212000 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Si 217000 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Si 219000 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Si 228000 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Si 213000 mg/kg TS 215428,6 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sn 3,76 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014



Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort
Medelvärde 
(mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat

SGU MYNDIG SE-1 Sn 4,07 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sn 3,63 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sn 4,18 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sn 3,94 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sn 3,6 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Sn 3,9 mg/kg TS 3,9 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 TS 95,5 % S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 TS 95,4 % S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 TS 95,5 % S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 TS 95,5 % S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 TS 95,4 % S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 TS 95,8 % S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 TS 95,3 % S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zn 222 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0133 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zn 217 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zn 256 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zn 251 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zn 231 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zn 220 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zn 233 mg/kg TS 232,9 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zr 131 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0134 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zr 147 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0135 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zr 138 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0136 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zr 132 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0137 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zr 129 mg/kg TS S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0138 8/1/2014
SGU MYNDIG SE-1 Zr 134 mg/kg TS 135,2 S.Bottenviken/KvarkenNMO 14_0139 8/1/2014



Bilaga 4

Mätstation SE-3
För Bilaga 4 gäller samma sak som för Bilaga 3. Medelvärdet som använts är här istället
markerat i blått i kolumn 7, vid varje orangea rad presenteras en ny metall.
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Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort Medelvärde (mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat
SGU MYNDIG SE-3 Ag 0,0773 mg/kg TS 0,1127666667 S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ag 0,126 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ag 0,135 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Al 63500 mg/kg TS 64214,28571 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Al 62800 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Al 68400 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Al 67500 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Al 61000 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Al 64200 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Al 62100 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 As 50,9 mg/kg TS 51,6 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 As 49,2 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 As 49,1 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 As 54,2 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 As 63,3 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 As 44 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 As 50,5 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ba 615 mg/kg TS 594,2 S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ba 603 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ba 582 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ba 593 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ba 578 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Be 2,71 mg/kg TS 2,655 S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Be 2,64 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Be 2,68 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Be 2,59 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ca 9720 mg/kg TS 10343,33333 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ca 10400 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014



Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort Medelvärde (mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat
SGU MYNDIG SE-3 Ca 10900 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ca 10600 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ca 10500 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ca 9940 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cd 0,17 mg/kg TS 0,205 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cd 0,242 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cd 0,209 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cd 0,164 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cd 0,161 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cd 0,253 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cd 0,236 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Co 20,2 mg/kg TS 21,53333333 S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Co 22,2 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Co 21,4 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Co 21,3 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Co 20,2 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Co 23,9 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cr 79 mg/kg TS 80,78571429 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cr 79,8 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cr 86,3 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cr 81,2 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cr 79,3 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cr 81,6 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cr 78,3 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cu 38,7 mg/kg TS 37,57142857 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cu 39,5 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cu 35,5 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cu 38,4 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014



Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort Medelvärde (mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat
SGU MYNDIG SE-3 Cu 35,3 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cu 34,8 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Cu 40,8 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Fe 59300 mg/kg TS 61557,14286 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Fe 64400 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Fe 62400 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Fe 64400 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Fe 58300 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Fe 65300 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Fe 56800 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Hg 0,0951 mg/kg TS 0,08554285714 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Hg 0,0807 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Hg 0,0885 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Hg 0,0893 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Hg 0,0599 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Hg 0,0889 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Hg 0,0964 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 K 27500 mg/kg TS 26916,66667 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 K 26900 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 K 27800 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 K 26900 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 K 26200 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 K 26200 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mg 14500 mg/kg TS 14342,85714 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mg 14200 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mg 15000 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mg 14700 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mg 14000 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014



Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort Medelvärde (mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat
SGU MYNDIG SE-3 Mg 14100 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mg 13900 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mn 2310 mg/kg TS 2297,142857 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mn 2290 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mn 2460 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mn 2230 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mn 2180 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mn 2380 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Mn 2230 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Na 18700 mg/kg TS 18766,66667 S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Na 18700 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Na 18900 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ni 44,5 mg/kg TS 44,4 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ni 43,7 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ni 45,7 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ni 44,2 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ni 41,6 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ni 41,1 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Ni 50 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 P 2330 mg/kg TS 2385,714286 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 P 2360 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 P 2650 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 P 2420 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 P 2310 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 P 2350 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 P 2280 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Pb 29,6 mg/kg TS 28,05714286 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Pb 29,8 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014



Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort Medelvärde (mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat
SGU MYNDIG SE-3 Pb 28 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Pb 24,6 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Pb 26,2 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Pb 27,1 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Pb 31,1 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 S 1290 mg/kg TS 1235,714286 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 S 1290 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 S 1160 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 S 1240 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 S 1210 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 S 1130 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 S 1330 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Si 252000 mg/kg TS 241333,3333 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Si 245000 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Si 241000 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Si 235000 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Si 241000 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Si 234000 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 TS 98 % S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 TS 98 % S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 TS 98,1 % S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 TS 97,9 % S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 TS 97,9 % S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 TS 97,9 % S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 TS 98,1 % S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Zn 152 mg/kg TS 150,8571429 S. BottenhavetNMO 14_0147 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Zn 147 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0148 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Zn 155 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0149 8/2/2014



Org Orgtyp Stn Parameter Värde Sort Medelvärde (mg/kg TS) Stnnamn Stntyp Prov Provtagdat
SGU MYNDIG SE-3 Zn 145 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0150 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Zn 148 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0151 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Zn 137 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0152 8/2/2014
SGU MYNDIG SE-3 Zn 172 mg/kg TS S. BottenhavetNMO 14_0153 8/2/2014



Bilaga 5

TOC koncentration
Bilaga 5 presenterar metallkoncentrationerna sorterade efter stigande halt organiskt kol
(TOC). De gula rutorna uppmärksammar enbart att TOC och SVAVEL studeras (svavel
i Bilaga 7), inga jämförvärden är här med i tabellen.

Figur 22: Beskriver vad färgkodningen i tabellerna innebär. Mörkblå ruta = hög halt av
ämnet och vit ruta = låg halt av ämnet, då tabellerna är sorterade efter ökande halt
organiskt kol (TOC).
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Marmen TOC (område M) 

Lokal 
Provdjup 
[cm] 

TOC 
[% av TS] S  As  Cd  Co  Cr  Cu  Mn  Ni  Pb  Zn  Hg  MetylHg  

   [mg/kg TS] 

fin15_m016 0-20 3,7 755 6,3 0,8 14,9 34,6 24,7 854,0 25,7 46,7 227,0 1,0 0,1 

fin15_m002 0-20 5,1 2120 4,7 0,8 10,3 43,7 41,8 398,0 28,8 43,1 213,0 1,0 1,0 

fin15_m018 0-20 5,3 1080 6,7 0,7 13,4 36,1 30,1 624,0 26,2 60,8 238,0 1,0 1,2 

fin15_m015 0-7 5,4 1670 8,7 0,7 16,3 52,1 40,3 1320,0 34,3 30,1 228,0 1,0 0,8 

fin15_m012 0-20 5,5 2110 4,8 1,2 11,2 44,7 36,0 372,0 28,9 38,8 302,0 1,0 2,4 

fin15_m021 0-20 6,2 1280 7,5 0,8 14,6 41,0 38,6 569,0 29,8 66,9 223,0 1,0 2,1 

fin15_m022 0-20 6,7 2650 5,8 0,7 10,2 33,6 30,2 316,0 26,2 34,7 190,0 1,0 1,0 

fin15_m015 7-13 6,9 2020 
10,
3 1,1 16,1 40,0 48,8 908,0 26,6 44,8 251,0 1,0 1,3 

fin15_m013 0-20 7,6 1770 6,3 1,1 10,4 41,5 48,9 549,0 26,7 47,6 269,0 1,2 2,6 

fin15_m020 0-7 8,1 1880 
12,
2 1,1 17,8 46,0 52,5 1360,0 29,1 67,7 310,0 1,1 2,6 

fin15_m020 7-20 9,5 1810 
14,
7 0,8 19,5 41,2 46,0 1400,0 28,4 112,0 226,0 1,2 3,2 

fin15_m017 0-20 10,7 1690 4,6 1,0 7,4 38,6 51,9 676,0 21,8 48,4 220,0 1,3 3,1 

fin15_m015 13-18 11,0 2380 
10,
7 1,2 14,0 58,6 75,3 926,0 32,0 80,9 317,0 3,4 6,1 

fin15_m008 0-20 18,8 1960 3,7 0,3 5,0 39,0 58,0 314,0 21,3 50,9 105,0 1,0 1,5 

fin15_m009 0-15 20,5 2730 3,0 0,3 4,5 24,5 32,3 305,0 13,7 38,5 90,0 1,0 2,6 

fin15_m007 0-15 36,4 3840 3,9 0,6 5,0 8,5 15,8 493,0 10,2 9,3 48,9 1,0 5,9 

 

IGGESUND TOC (område I) 

Lokal Provdjup [cm] 
TOC 
[% av TS] S As  Cd  Co  Cr  Cu  Mn  Ni  Pb Zn  Hg  MetylHg  

   mg/kg TS 

fin15_i034 0-20 4,71 16900 16,0 1,9 10,3 66,0 69,1 344 29,0 80,9 222 <1 1,51 

fin15_i025 0-15 6,18 14400 13,0 1,1 11,0 59,9 52,8 367 30,8 50,1 167 <1 2,51 

fin15_i004 0-20 6,82 29000 94,3 4,4 16,3 114,0 214,0 682 36,8 651,0 591 2,7 3,28 

fin15_i011 0-20 7,19 21700 74,4 4,5 10,5 83,1 166,0 601 31,5 498,0 515 1,8 1,22 

fin15_i013 0-20 7,76 27800 26,0 2,0 11,6 71,5 83,4 380 31,3 168,0 269 <1 2,25 

fin15_i022 0-20 9,92 23000 24,5 4,0 10,9 112,0 105,0 376 29,3 118,0 364 1,3 1,28 

fin15_i021 0-15 16 25400 23,3 2,5 9,0 92,6 89,9 196 21,2 117,0 333 1,3 1,27 

fin15_i018 0-20 17 40500 78,0 4,0 22,4 182,0 174,0 639 46,3 220,0 662 4,4 3,12 

 



LJUSNEFJÄRDEN TOC (område E) 

Lokal Provdjup[cm] TOC [% av TS] S  As  Cd  Co  Cr Cu  Mn  Ni  Pb  Zn  Hg  MetylHg  

   [mg/kg TS] 

fin15_e025 0-15 3,92 8870 13,9 0,8 13,7 57,7 48,4 415 37,7 39,6 169 <1 2,6 

fin15_e021 0-20 4,72 11600 16,6 0,8 11,4 44,6 41,7 505 27,8 44,6 161 <1 0,8 

fin15_e012 0-15 4,82 11400 16,6 1,1 13,5 53,2 47,4 399 35,3 45,3 189 <1 1,7 

fin15_e030 0-15 5,12 18600 13,5 1,1 9,1 31,6 36,3 640 18,3 77,3 200 <1 0,7 

fin15_e014 0-10 5,86 8680 13,9 0,8 11,0 48,0 89,4 404 32,5 88,7 245 <1 1,4 

fin15_e020 0-10 9,52 13200 15,0 0,9 7,9 25,8 29,7 342 14,2 39,0 125 <1 0,8 

fin15_e018 0-15 10,5 17900 17,2 1,6 7,6 31,8 39,1 349 19,0 36,1 142 <1 2,6 

fin15_e031 0-15 20,2 11000 6,1 0,5 3,7 18,4 29,4 211 10,0 21,3 74 <1 0,7 

 

 

YTTRE FJÄRDEN TOC (område Z) 

lokal 
Provdjup 
[cm] 

TOC [% 
av TS] S As  Cd  Co  Cr  Cu  Mn  Ni  Pb  Zn  Hg MetylHg  

   [mg/kg TS] 

fin15_z016 0-20 2,26 371 9 0,3 11,8 35,5 22,9 2050 17,1 13,7 104 <1 0,4 

fin15_z013 0-15 2,26 811 22 0,5 12,3 33,4 23,8 2210 16,8 15,1 114 <1 0,3 

fin15_z012 0-10 2,28 1240 8 0,3 12,8 36,0 23,7 1140 19,0 16,0 109 <1 0,3 

fin15_z005 0-10 2,32 1310 7 0,3 10,0 33,2 22,4 660 16,3 13,9 92 <1 0,4 

fin15_z004 0-20 2,55 970 8 0,3 13,7 35,7 23,7 940 19,6 16,6 113 <1 0,5 

fin15_z010 0-20 3,71 1550 15 0,4 10,2 35,0 26,3 722 16,7 30,8 114 <1 0,6 

fin15_z017 0-10 6,21 7760 15 1,1 11,6 44,6 41,6 807 20,2 24,2 158 <1 0,8 

fin15_z002 0-25 6,23 6980 8 1,5 8,3 36,9 36,8 367 16,2 16,3 153 <1 1,0 

fin15_z001 0-20 10,9 8710 7 2,1 7,3 36,3 37,9 331 15,7 20,1 191 <1 0,6 

fin15_z008 0-20 20,3 13500 10 1,3 8,4 51,4 76,4 570 27,9 30,9 225 <1 0,6 

fin15_z007 0-15 30,1 11500 4 0,8 4,5 41,1 41,9 305 25,0 20,9 107 <1 1,5 

 

  



 

NORRSUNDET TOC (område D) 

Lokal Provdjup[cm] 
TOC [% av 
TS] S As  Cd  Co  Cr  Cu  Mn  Ni  Pb  Zn Hg MetylHg  

 [mg/kg TS] 

fin15_d003 0-2 6,27 6260 6,8 0,5 8,3 38,0 53,8 307 23,1 29,7 191 <1 0,55 

fin15_d001 0-10 6,82 12900 16,0 1,3 10,5 50,3 44,5 344 34,1 32,5 166 <1 4,06 

fin15_d013 00-20 6,9 14100 13,2 0,7 8,5 52,2 46,2 401 25,6 29,2 160 <1 0,83 

fin15_d010 0-20 7,18 14100 7,2 5,1 5,8 551,0 78,3 1290 58,2 41,3 459 <1 6,12 

fin15_d012 0-20 8,2 17000 25,8 2,1 11,1 146,0 60,4 454 35,3 59,5 220 <1 3,02 

fin15_d011 0-20 10,2 19500 29,2 3,9 10,3 222,0 78,4 563 40,7 73,0 309 1,7 9,2 

fin15_d007 0-20 10,5 17900 9,5 5,5 7,0 116,0 79,9 709 29,1 47,3 398 <1 2,37 

fin15_d009 0-20 11,3 20100 17,1 3,7 9,9 175,0 85,0 488 37,0 61,8 286 <1 17,8 

 

 

 



Bilaga 6

Metallkoncentrationers samband med TOC
I Bilaga 6 redovisas grafer för hur alla metaller påverkas utav en stigande TOC halt,
oavsett hur stor förklaringsgraden, R2, är för varje område. I vissa områden finns flera
grafer för en bättre grafisk överblick.
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Figur 18

Figur 19

Figur 20

30

Figur 1

Figur 2

Figur 3



Figur 21

Figur 22

Figur 23
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Figur 6

Figur 4

Figur 5



Figur 24

Figur 25
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Figur 7

Figur 8



Figur 26

Figur 27
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Figur 9

Figur 10



Bilaga 7

Svavelkoncentration
Bilaga 7 presenterar metallkoncentrationerna sorterade efter stigande halt svavel. De gula
rutorna uppmärksammar enbart att TOC och SVAVEL studeras (TOC i Bilaga 5), inga
jämförvärden är här med i tabellen.

Figur 23: Beskriver vad färgkodningen i tabellerna innebär. Mörkblå ruta = hög halt av
ämnet och vit ruta = låg halt av ämnet, då tabellerna är sorterade efter ökande halt
svavel.
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IGGESUND SVAVEL (område I) 

Lokal 
Provdjup 
[cm] 

TOC 
[% av 
TS] S As  Cd  Co  Cr  Cu  Mn  Ni  Pb Zn  Hg  MetylHg  

  mg/kg TS 

fin15_i025 0-15 6,18 14400 13,0 1,1 11,0 59,9 52,8 367 30,8 50,1 167 <1 2,51 

fin15_i034 0-20 4,71 16900 16,0 1,9 10,3 66,0 69,1 344 29,0 80,9 222 <1 1,51 

fin15_i011 0-20 7,19 21700 74,4 4,5 10,5 83,1 166,0 601 31,5 498,0 515 1,8 1,22 

fin15_i022 0-20 9,92 23000 24,5 4,0 10,9 112,0 105,0 376 29,3 118,0 364 1,3 1,28 

fin15_i021 0-15 16 25400 23,3 2,5 9,0 92,6 89,9 196 21,2 117,0 333 1,3 1,27 

fin15_i013 0-20 7,76 27800 26,0 2,0 11,6 71,5 83,4 380 31,3 168,0 269 <1 2,25 

fin15_i004 0-20 6,82 29000 94,3 4,4 16,3 114,0 214,0 682 36,8 651,0 591 2,7 3,28 

fin15_i018 0-20 17 40500 78,0 4,0 22,4 182,0 174,0 639 46,3 220,0 662 4,4 3,12 

 

LJUSNEFJÄRDEN SVAVEL (område E) 

Lokal Provdjup[cm] 
TOC 
 [% av TS] S  As  Cd  Co  Cr Cu  Mn  Ni  Pb  Zn  Hg  MetylHg  

   [mg/kg TS] 

fin15_e014 0-10 5,86 8680 13,9 0,8 11,0 48,0 89,4 404 32,5 88,7 245 <1 1,4 

fin15_e025 0-15 3,92 8870 13,9 0,8 13,7 57,7 48,4 415 37,7 39,6 169 <1 2,6 

fin15_e031 0-15 20,2 11000 6,1 0,5 3,7 18,4 29,4 211 10,0 21,3 74 <1 0,7 

fin15_e012 0-15 4,82 11400 16,6 1,1 13,5 53,2 47,4 399 35,3 45,3 189 <1 1,7 

fin15_e021 0-20 4,72 11600 16,6 0,8 11,4 44,6 41,7 505 27,8 44,6 161 <1 0,8 

fin15_e020 0-10 9,52 13200 15,0 0,9 7,9 25,8 29,7 342 14,2 39,0 125 <1 0,8 

fin15_e018 0-15 10,5 17900 17,2 1,6 7,6 31,8 39,1 349 19,0 36,1 142 <1 2,6 

fin15_e030 0-15 5,12 18600 13,5 1,1 9,1 31,6 36,3 640 18,3 77,3 200 <1 0,7 

 

  



YTTRE FJÄRDEN SVAVEL (område Z) 

lokal Provdjup [cm] TOC [% av TS] S As  Cd  Co  Cr  Cu  Mn  Ni  Pb  Zn  Hg MetylHg  

   [mg/kg TS] 

fin15_z016 0-20 2,26 371 9 0,3 11,8 35,5 22,9 2050 17,1 13,7 104 <1 0,4 

fin15_z013 0-15 2,26 811 22 0,5 12,3 33,4 23,8 2210 16,8 15,1 114 <1 0,3 

fin15_z004 0-20 2,55 970 8 0,3 13,7 35,7 23,7 940 19,6 16,6 113 <1 0,5 

fin15_z012 0-10 2,28 1240 8 0,3 12,8 36,0 23,7 1140 19,0 16,0 109 <1 0,3 

fin15_z005 0-10 2,32 1310 7 0,3 10,0 33,2 22,4 660 16,3 13,9 92 <1 0,4 

fin15_z010 0-20 3,71 1550 15 0,4 10,2 35,0 26,3 722 16,7 30,8 114 <1 0,6 

fin15_z002 0-25 6,23 6980 8 1,5 8,3 36,9 36,8 367 16,2 16,3 153 <1 1,0 

fin15_z017 0-10 6,21 7760 15 1,1 11,6 44,6 41,6 807 20,2 24,2 158 <1 0,8 

fin15_z001 0-20 10,9 8710 7 2,1 7,3 36,3 37,9 331 15,7 20,1 191 <1 0,6 

fin15_z007 0-15 30,1 11500 4 0,8 4,5 41,1 41,9 305 25,0 20,9 107 <1 1,5 

fin15_z008 0-20 20,3 13500 10 1,3 8,4 51,4 76,4 570 27,9 30,9 225 <1 0,6 

 

Marmen SVAVEL (område M) 

Lokal 
Provdjup 
[cm] 

TOC 
[% av TS] S  As  Cd  Co  Cr  Cu  Mn  Ni  Pb  Zn  Hg  MetylHg  

[mg/kg TS] 

fin15_m016 0-20 3,7 755,0 6,3 0,8 14,9 34,6 24,7 854,0 25,7 46,7 227,0 1,0 0,1 

fin15_m018 0-20 5,3 1080,0 6,7 0,7 13,4 36,1 30,1 624,0 26,2 60,8 238,0 1,0 1,2 

fin15_m021 0-20 6,2 1280,0 7,5 0,8 14,6 41,0 38,6 569,0 29,8 66,9 223,0 1,0 2,1 

fin15_m015 0-7 5,4 1670,0 8,7 0,7 16,3 52,1 40,3 1320,0 34,3 30,1 228,0 1,0 0,8 

fin15_m017 0-20 10,7 1690,0 4,6 1,0 7,4 38,6 51,9 676,0 21,8 48,4 220,0 1,3 3,1 

fin15_m013 0-20 7,6 1770,0 6,3 1,1 10,4 41,5 48,9 549,0 26,7 47,6 269,0 1,2 2,6 

fin15_m020 7-20 9,5 1810,0 14,7 0,8 19,5 41,2 46,0 1400,0 28,4 112,0 226,0 1,2 3,2 

fin15_m020 0-7 8,1 1880,0 12,2 1,1 17,8 46,0 52,5 1360,0 29,1 67,7 310,0 1,1 2,6 

fin15_m008 0-20 18,8 1960,0 3,7 0,3 5,0 39,0 58,0 314,0 21,3 50,9 105,0 1,0 1,5 

fin15_m015 7-13 6,9 2020,0 10,3 1,1 16,1 40,0 48,8 908,0 26,6 44,8 251,0 1,0 1,3 

fin15_m012 0-20 5,5 2110,0 4,8 1,2 11,2 44,7 36,0 372,0 28,9 38,8 302,0 1,0 2,4 

fin15_m002 0-20 5,1 2120,0 4,7 0,8 10,3 43,7 41,8 398,0 28,8 43,1 213,0 1,0 1,0 

fin15_m015 13-18 11,0 2380,0 10,7 1,2 14,0 58,6 75,3 926,0 32,0 80,9 317,0 3,4 6,1 

fin15_m022 0-20 6,7 2650,0 5,8 0,7 10,2 33,6 30,2 316,0 26,2 34,7 190,0 1,0 1,0 

fin15_m009 0-15 20,5 2730,0 3,0 0,3 4,5 24,5 32,3 305,0 13,7 38,5 90,0 1,0 2,6 

fin15_m007 0-15 36,4 3840,0 3,9 0,6 5,0 8,5 15,8 493,0 10,2 9,3 48,9 1,0 5,9 

 



NORRSUNDET SVAVEL (område D) 

Lokal Provdjup[cm] 
TOC [% av 
TS] S As  Cd  Co  Cr  Cu  Mn  Ni  Pb  Zn Hg MetylHg  

 [mg/kg TS] 

fin15_d003 0-2 6,27 6260 6,8 0,5 8,3 38,0 53,8 307 23,1 29,7 191 <1 0,55 

fin15_d001 0-10 6,82 12900 16,0 1,3 10,5 50,3 44,5 344 34,1 32,5 166 <1 4,06 

fin15_d013 00-20 6,9 14100 13,2 0,7 8,5 52,2 46,2 401 25,6 29,2 160 <1 0,83 

fin15_d010 0-20 7,18 14100 7,2 5,1 5,8 551,0 78,3 1290 58,2 41,3 459 <1 6,12 

fin15_d012 0-20 8,2 17000 25,8 2,1 11,1 146,0 60,4 454 35,3 59,5 220 <1 3,02 

fin15_d007 0-20 10,5 17900 9,5 5,5 7,0 116,0 79,9 709 29,1 47,3 398 <1 2,37 

fin15_d011 0-20 10,2 19500 29,2 3,9 10,3 222,0 78,4 563 40,7 73,0 309 1,7 9,2 

fin15_d009 0-20 11,3 20100 17,1 3,7 9,9 175,0 85,0 488 37,0 61,8 286 <1 17,8 
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  Författare 
 Elsa Malmer 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Första mötet!  

  
Moraliskt kontrakt: 
8-8.30: Kommer ha kort mårunda varje möte. Rak kommunikation.  
 
lokal: Geo i första hand. Annars används facebookgruppen för att ändra plats. 
Ifall man inte är around: Jobba på annan plats. Annars jobba över ngn annan gång  
 
Mötes kroppsspråk om det spårar ur: 
lillfinger: inflik 
sluten hand: sluta prata om detta, inte relevant, uttömt  
hel hand: ngt nytt 
 
Planering för vecka 1:  
Tisdag: Spån & ta reda på mer  
Onsdag: 8-17 
Torsdag: 8-16 
påsklovet: Jobba själva, stämma av 3-5 april!  
 
(lägg mycket tid i början nu i April)  
 
Mer än 15 min sen till mötena får man bjuda gruppen på fika - winwin ;)  
 
Är man sen är man själv ansvarig för att ta reda på det man missat  
 
Be kind osv <3  
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Sammanfattning 

I varje L rapport ska men endast i passiv form samt i imperfekt. Man ska               
skriva i flytande form, men om punktlistor används ska man använda           
punkterna utan numrering. Referenser ska hänvisas till i rapporten,         
såsom det gås igenom på föreläsningen för hur man ska referera. Man            
ska använda tydliga rubriker, i fet stil i storlek 18. Man ska inte trycka på               
enter för att få mellanrum i texten, utan använda sig av reglering av             
radavstånd( blanksteg efter stycke). Underrubriker ska vara i storlek 16, i           
fet stil. Vanlig text skrivs i storlek 12 och samtligt text skrivs i Arial. Se               
exempel nedan:  
 
Rubrik 
Underrubrik. 
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Ljungberg, Louise Lumsén & Lisa Westander  

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Projektplan 

Projektplan 

[Slide 1] Elsa 
Introduktion 

Bakgrund 
Regeringen har idag i uppdrag att uppfylla sveriges miljömål, som bland annat består av              
Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård, och ett rikt växt och djurliv.                
Detta gör att resurser måste läggas på att “städa haven” och då även de fiberbankar               
som kan utgöra ett miljöhot. För att kartlägga och undersöka de utsläpp från industrier              
som fanns framförallt innan nya lagstiftningen trädde i kraft har länsstyrelserna arbetat            
fram ett projekt som kallas “FIN15” - (Kartläggning och Riskklassning av Fiberbanker I             
Norrland 2015). Syftet var alltså att förstå var föroreningarna finns samt om de utgav              
något form av miljöhot, alltså om de skulle prioriteras i saneringsarbetet (alltså var             
resurserna ska läggas). Metoden de använde heter MIFO och är en utvecklad metod             
från Naturvårdsverket.  
 
 
Gävleborgs län, Västernorrlands län och Norrbottens län har under 1800-talet till           
1900-talets mitt en stor pappers- och träindustri. Fram tills 1969, då miljöskyddslagen            
infördes, fanns ytterst få regleringar kring hur avlopp och processvatten från dessa            
industrier skulle hanteras och renas. Följden blev att mycket förorenat vatten släpptes ut             
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från industrierna vilket gav upphov till fiberbankar och fiberrika sediment. Fiberbankarna           
består till stor del av cellulosa och träfiber och är belägna relativt nära olika typer av                
massaindustrier. De fiberrika sedimenten är spridda på en mycket större area än            
fiberbankarna och är utblandade med naturliga material, t.ex sand och lera som finns på              
en sjöbotten.  
 
Föroreningar som finns i dessa fiberbankar och fiberrika sediment riskerar då att bli             
tillgängliga för djurlivet. Föroreningar som finns i fiberbankar och fiberrika sediment är            
tungmetaller som riskeras att bioackulimineras (och organiska material som kan ge           
upphov till syrefria bottnar vilket leder till en död bottenfauna).  

Syfte 

Kan en viss typ av processer i massaindustrin kopplas till olika sorters            
föroreningar (i fiberbankarna)?  Utgör dessa föroreningar ett miljöhot? 
 
Regeringen har beslutat att lägga 600 miljoner kronor på att rena havet i syfte att               
uppfylla Sveriges och EU:s miljömål. Därför är det intressant att undersöka var            
resurserna bör läggas samt om man kan utesluta vissa områden från framtida            
saneringsarbete. Vi kommer fokusera på vilken typ av process i industrierna som kan             
kopplas till vilken typ av förorening, om det ens är möjligt.  
 

Problem/Uppgift 
Den stora frågeställningen är att ta reda på vilken typ av massindustriprocess som             
släpper ut vilken typ av föroreningar, i syfte att utesluta regeringens resurser på de              
processer som inte utgör något miljöhot. Därav undersökt massasindustrins         
komponenter och dess miljöpåverkan. 
 

Avgränsningar 
Med hjälp av data om vilken process som används och om sedimenten innehåller             
organiskt kol, tillsammans med redan färdigställd fakta om metallernas koncentration          
samt huruvida bankarna är översedimenterade, begränsar vi datamängden till de          
bankar som inte är översedimenterade samt innehåller organiskt kol. Om dessa är            
många, kommer de förhoppningsvis kopplas till vilket typ av industri som släppt ut vad.              
Om de är få och tiden finns kommer de även utredas spridningsrisk samt miljöhot.  
 

● Undersök endast fiberbankar som inte är översedimenterade 
● Analyserar endast data för  tbankar där data för organiskt kol finns 
● Övriga organiska föroreningar undersöks inte 

 

Metod/Genomförande 
1) Vilka processer används idag i de olika industrierna?  
2) Utesluta fiberbankar enligt avgränsningar.  
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3) Hur mkt metaller/organiskt kol finns i dessa bankar? Sulfat/sulfit? 
4) Vilka industrier kan kopplas till dessa fiberbankar? 

 
Viktigt är att vi använder data som är jämförbar, alltså t.ex på samma djup. I vilken                
koncentration de finns, samt vilken toxicitet metallerna har, samt vilken relevans           
metallerna har i jämförelse med ex dioxiner och andra miljögifter. Även ur en ekonomisk              
synpunkt. Ej relevant att jämföra ett prov 10 m ner med ett annat som är 1 m ner osv.                   
Detta avgör vi när vi har datan. 
 
Eventuellt: 
Det kan även vara intressant att undersöka om metallernas löslighet i EN fiberbank,             
alltså om de befinner sig i jonform och då är biotillgängliga eller om de är i fast fas                  
bundet till organiskt material. Det kan även vara aktuellt att beakta framtidsscenarion,            
t.ex landhöjning och ifall en fiberbank kommer “eroderas fram”. GIS kan eventuellt            
användas för det. Andra faktorer som kan beaktas är strömmars förändring och            
meandring. För att dra slutsatser om de ligger över de normala värdena, kan även en               
jämförelse med gränsvärden i naturliga sediment göras (Bottenhavet).  
 
 
Data samlas in via uppdragsgivare Anna Apler (SGU). En litteraturstudie (G-rapport)           
görs för att få bakgrund och underlag till vidare arbete inom projektet.  
 

● G1: litteraturstudie för fakta och bakgrundsmomenten som bygger på ett antal           
L-rapporter: 

○ Bygger på ett antal L-rapporter 
 
Typ av process, metallkoncentration, organiskt kol + koordinater) presenteras i          
datorsystemet Geografiska Informationssystem (GIS) och rådatan kommer användas för         
att kartlägga områden med massafabriker, samt utvärdera fiberbankar och fiberrika          
sediment.  
 

● G2: Kopplingar mellan föroreningar och typ av massafabrik 
 

Resursbehov 
En genomgång av GIS skulle underlätta för projektet. Det underlättar om vi får titta på 
sedimenten (har pratat med Ian Snowball om eventuellt studiebesök).  
 
 

Kan processer i massaindustrin kopplas till olika föroreningar (i fiberbankarna)? 
Utgör dessa föroreningar ett miljöhot? 
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Kan processer i massaindustrin kopplas till olika föroreningar (i fiberbankarna)? 
Utgör dessa föroreningar ett miljöhot? 
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Tid: 10-14 

Plats: micro, geocentrum  

Närvarande personer: Lisa Westander, Elsa Malmer, Louise Lumsén, Alice Ljungberg, Sara Rosendahl, 

Linnea Rosendal  

 

Dagordningen för projektgruppsmöten  

 1)   Meddelanden 

VI ÄR IGÅNG TJOHO!  

2)   Lägesrapport 

- 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Ta reda på hur rapporteringen fungerar och fråga Cecilia om vad som gäller. Besulten förs in i 

ärendeloggen.  

- Lisa mailar frågor till Ian (ärende 1)  

- Beslutar om moralkontrakt (ärende 2)  

- Beslut om att dela upp litteraturstudien i flera små L rapporter i väntan på mailsvar från Ian 

Snowball (ärende 3 4 5)  

- Skapar en mall för enhetlighet i L-rapporterna (ärende 6)  

- Påbörjar ett Gantt schema för att få översikt över tidsplanen (ärende 7)  

- Påbörjar projektplan och protokollrapport (ärende 8 och 9)  

  

4)   Till nästa gång 

Nästa gång hoppas vi ha fått svar från handledare Ian, vi fortsätter jobba med L-rapporterna och 

skaffar oss en “helhetsbild” av projektet.  

  

Vid protokollet 

Elsa Malmer 

  

Justeras 

Lisa Westander  
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Tid: 8-9 

Plats: micro, geocentrum  

 

Närvarande personer: Elsa Malmer, Louise Lumsén, Alice Ljungberg, Sara Rosendahl, Linnea 

Rosendal  

  

Dagordningen för projektgruppsmöte 

  

1)   Meddelanden 

Bokat möte med Allan den 9e april kl 15!  

  

2)   Lägesrapport + mårunda 

Det har inte hänt så mycket arbetsmässigt sedan igår, bra start! Louise uppdaterade Alice på det 

hon missade igår, Lisa ringer vi via skype senare. Vi startar med en mårunda <3  

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

 

Idag: 

● Bli färdiga med påbörjade litteraturstudier (13) 

● Försöka reda ut vilken data vi behöver få tag på. Försöka förstå vilka personer vi ska kontakta 

för vad.  (14) 

1) Anna.apler@sgu.se kommer att hjälpa till med rådata 

2) Lijana Gottby Gävleborg län och Norrbotten län-Projektledare SGU- 

lijana.gottby@sgu.se 

3)  Kristina Rydja Miljöhandläggare – Förorenade områden Miljöskyddsenheten 

Länsstyrelsen Västernorrland kristina.rydja@lansstyrelsen.se 

 

● Skriva ihop ett första mejl till Anna Apler  (ärende 15) 

1) Be om rådata för alla län (dvs koncentration och koordinater) 

mailto:lijana.gottby@sgu.se
mailto:kristina.rydja@lansstyrelsen.se


2) Fråga om MIFO, då Ian skrev detta:SGU (och jag) undrar hur lån de två andra 

länsstyrelser har kommit med inventering enligt MIFO. Det är ett bra start när det 

gäller information från dem. 

4)   Till nästa gång 

 

● Börja på PP-Elsa  (ärende 17) 

● Färdigställa L4-Linnéa (ärende 16) 

● Skicka mejl till Ian-Alla idag (28/4) check! 

● Formulera konkret mejl till Anna - Alla idag (ärende 14) check! 

● Skriva klart första veckodagbok-Alla innan söndag (ärende 19) 

● Om samma metod används, vad är vår roll? Försöka utreda . Vad har gjorts i respektive län 

osv? -Elsa och Alice  

● Fortsätter på projektplansdokumentet (ärende 9)  

● Mini L-rapport (L5) om bakgrunden till varför pappersbruk är utsläppskällor-Sara (ärende 18)  

● Litteraturstudie L6- Gå djupare in på spridningsfaktorer: tungmetaller, ekosystem 

kretslopp-Louise (ärende 20) 

 

 Nästa möte med alla blir måndag den 9e april 8-12 

  

Vid protokollet 

Alice Ljungberg 

  

 

Justeras 

Elsa Malmer  
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Morgonmöte måndag 

 
Tid: 8-9 
Plats: Hos Elsa Malmer i Uppsala  
 
Närvarande personer: Elsa Malmer, Lisa Westander, Louise Lumsén, Alice Ljungberg, Linnea 
Rosendal, Sara Rosendahl  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten  

 
1)   Meddelanden 
Ian vidarebefordrade ett mail till Anna om hon kan komma till mötet.  
 
2) Lägesrapport (+ mårunda) 
Vi har varit lediga förra veckan så mycket har inte gjorts.  
Vad ska vi egentligen ta med i vårt arbete? Viktigt att vi avgränsar!  
Föreslå Ian om:  
Endast titta på oorganiska ämnen (metaller osv)  inte organiska material 
Välja ut några få fiberbankar (välja ut några som andra inte gjort) eller titta mer generellt på 
områdena o se ifall de är översedimenterade 
Inte göra Mifo men kontrollera ifall resultaten är samma 
Inte klassificera men titta på våra gränsvärden  
Vilka fiberbankar? Gävleborg o norrbotten vill vi välja. Bollar dessa tankar med Ian Snowball.  

 
3)   Plan för dagen: 
 
Förmiddagen: Sammanställa vårt möte med Ian och Anna. Starta upp GIS 
Efter mötet med Ian: sammanställa ny info. Ngt nytt att ta hänsyn till? 
 
4)   Till nästa gång 
 
Vid protokollet 
Lisa Westander 
 
Justeras 
Elsa Malmer  
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Tid: 8:15 - 8:45 

Plats: Stora Stöten, geocentrum  

 

Närvarande personer: Alla  

  

Dagordningen för projektgruppsmöte 

  

1)   Meddelanden 

Nytt syfte med projektet efter möte igår!  

Kommer ha en lunchpaus eftersom Elsa ska till tandläkaren och Alice, Sara ska till Ångan.  

 

2)   Lägesrapport + mårunda:  

Vi känner oss piggare än igår och alla mår relativt bra! Lite taggade på det vi bestämde sedan mötet 

igår med Anna och Ian.  

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Vi går först igenom projektplan + presentationen inför i eftermiddag och säkerhetsställer att det 

stämmer och känns bra.  

 

Vi delar upp och bestämmer vilka L-rapporter som ska skrivas.  

Ärende 27: L-rapport (organiskt kols påverkan på sediment och spridning) W-18-71/L-10 

Ärenden 28: L-rapport (Svavlets påverkan på sediment och spridning) W-18-71/L-11  
 

Mejla Anna om info om tungmetaller. Fått svar. 

 

Fått svar av Johan Norrlin också om data från FIN15.  

 

Presentation av projektplan idag 15:40. 

 

 

 

Louise Lumsén�
P-4



4)   Till nästa gång 

Skriva på L-rapporter som ska sammanställas i litteraturstudien. Litteraturstudien lämnas in måndag 

16 april.  

 

Alice, Linnea och Sara skriver klart L-rapporterna L5 och L10 

 

 

 

Vid protokollet 

Linnea Rosendal 

  

 

Justeras 

Alice Ljungberg 
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Ersätter 

 Författare 
Elsa Malmer 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Protokoll 

 
 
Tid: 9-9:30 
Plats: Geocentrum  
 
Närvarande personer: Elsa Malmer, Lisa Westander, Louise Lumsen, Alice Ljungberg, Linnea 
Rosendal och Sara Rosendahl  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 
inget nytt sen sist  
 
2) Lägesrapport 

Ett antal L-rapporter färdiga. Litteraturstudien (G-1) börjar ta form, lägga fokus på det 
sista idag för att binda ihop allt.  
 
GIS: Det enda vi gjort so far är plotta några mätpunkter, ska maila till Johan om data 
idag.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utöka tidsplanen till mittredovisningen. Beslutar att inte slutföra L-rapporten om MIFO 
då detta inte är fokus längre.  
 

Fokus nu:  
- Läsa igenom och slutföra litteraturstudien 

- Lägga in de sista bitarna  
- Styra upp strukturen (binda ihop den)  

- Kolla datan och maila Johan (ärende 35)  
- Sätta sig in i GIS och lära sig basic (ärende 36)  

 
 
4)   Till nästa gång 
Se ärendelogg  
 
 
 



 
Vid protokollet 
Elsa Malmer 
 
Justeras 
Alice Ljungberg 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-18-71 / P-6 

Datum 
2018-04-16 

Ersätter 

 Författare 
Alice Ljungberg 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Protokoll 

 
 
Tid: 9-9:30 
Plats: Geocentrum  
 
Närvarande personer: Elsa Malmer, Lisa Westander, Alice Ljungberg, Linnea Rosendal och 
Sara Rosendahl  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 
inget nytt sen sist  
 
2) Lägesrapport 
 

Litteraturstudien klar och inskickad 
 
Vi ska träffa Rickard (GIS-expert) på tisdag eller onsdag  
 
Mini-litteraturstudien om populärveteskapligt skrivande  i princip klar, dock ej 
inskickad. 

 
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

 
Fokus idag 
 
-Mejla Anna angående definition av TOC: vad avses? (ärende 42) 
 
-Titta på ett område eller en lokal och försöka sätta oss in i processer  
 
Fokus i veckan: 
 
-Ta reda på vid vilka djup alla prover är tagna, koppla all data så att vi kan få en översikt 

(ärende 44) 
 
-Börja titta på hur slutrapporten ska se ut, struktur, innehåll, hur ska vi göra för att nå dit? 



(ärende 45) 
 
-Innan slutet av veckan (torsdag eller fredag), ha tagit beslut om huruvida slutrapport ska 

skrivas i docs eller latex: om någon kursare innan veckans slut vet och kan förklara för oss 
så kör vi på det. (ärende 46) 

 
-Motivera varför vi har avgränsat oss till 10% TOC (ärende 48) 
 
-Ta reda på vilka industrier exakt som finns i våra kvarvarande områden (ärende 43)  
 
 
4)   Till nästa gång 
Se ärendelogg  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Alice Ljungberg 
 
Justeras 
- 
Sara Rosendahl 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-18-71 / P-7 

Datum 
2018-04-16 

Ersätter 

 Författare 
Elsa Malmer 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Protokoll 

 
 
Tid: 9-10:00 
Plats: I Alice korridorskök 
 
Närvarande personer: Elsa Malmer, Lisa Westander, Louise Lumsén, Alice Ljungberg, Linnea 
Rosendal och Sara Rosendahl  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 
Möte med Richard idag kl 13:00 idag  
 
 
2) Lägesrapport + mårunda  

- Ligger bra till, ska konsultera Richard angående GIS idag. 
- Gjort så att referenserna funkar i LaTex 
- Nya L-rapporter jobbas på (Sara & Linnea & Alice)  
- Börjat avgränsa tydligt  
- Varit på Studiebesök i labbet och fått info om den pågående forskningen  

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

- Mittredovisning, börja titta på (Elsa)  
- Fortsätta med data (Lisa kikar på G-rapport)  
- Sammanställa litteraturstudien med den kompletterande L-rapporten  
- När tid finns över - börja jobba med bakgrunden till slutrapporten  
- Elsa och Alice kör mittredovisning  

 
4)   Till nästa gång 

- Mer fokus på mittredovisning  
 
 
Vid protokollet 
Elsa Malmer 
 
Justeras 
Louise Lumsén 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-18-71 / P-8 

Datum 
2018-04-19 

Ersätter 

 Författare 
Alice Ljungberg 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Protokoll 

 
 
Tid: 9.30 
Plats: Geocentrum 
 
Närvarande personer: Elsa Malmer, Lisa Westander, Louise Lumsén, Alice Ljungberg, Linnea 
Rosendal och Sara Rosendahl  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 
 
Inga särskilda annat än att vi behöver diskutera frågeställningen lite.  
 
2) Lägesrapport + mårunda  
 
Louise, Alice och Lisa har suttit med GIS igår, kommit lite längre med excel-filerna.  
Elsa, Linnea och Sara är klara med relevanta L-rapporter. 
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 

- Tydliggöra frågeställningen ytterligare inför mittredovisningen  
- Mejla Ian angående om vår avgränsning är rimlig och motivera den, se så att vi är på 

samma plan, boka in ett nytt möte (ärende 54) 
- Fortsätta att försöka koppla samman koordinaterna med datan i excel (ärende 56) 

 
4)   Till nästa gång 
 
-Tre av oss är borta imorgon 
-Alla ska skriva dagboks-loggen och lämna in på SP. (ärende 55) 
 
Vid protokollet 
Alice Ljungberg 
 
Justeras 
Sara Rosendahl 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-18-71 / P-9 

Datum 
2018-04-24 

Ersätter 
- 

 Författare 
Elsa Malmer 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Protokoll 

 
 
Tid: 15:30-16:00 
Plats: Ångströmslaboratoriet  
 
Närvarande personer: Elsa Malmer, Lisa Westander, Louise Lumsén, Alice Ljungberg, Linnea 
Rosendal och Sara Rosendahl  
 
Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 

- Fått OK från Ian och Anna att köra på med frågeställningen  
 
2) Lägesrapport + mårunda  
Arbetet går framåt, börjat sammanställa data, slutrapporten har fått ett skelett och vi har 
haft mittredovisning samt möte med handledare + beställare. Skickat in 
minilitteraturstudien. Har sammanställt bottenviken datan och jämfört den med metallhalter 
→ kan utesluta de “naturligt förekommande metallerna”.  
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

- Sammanställa datan i en G rapport (W-18-71/G-3) 
- Jämföra värden (W-18-71/G-4) 
- Industrier och områden (W-18-71/L-16) 
- Mejla Lijana Gottby om industriprocesser 

 
4)   Till nästa gång 

- Jobba på metoden i slutrapporten  
- Bestämma oss mer ordentligt på exakt HUR vi ska besvara frågeställningen med den 

sammanställda datan  
- “Noggrannhet” i slutapporten  
- HUR togs datan fram  

 
Vid protokollet 
Elsa Malmer  
 
Justeras 
Linnea Rosendal 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-18-71 / P-10 

Datum 
2018-04-27 

Ersätter 

 Författare 
Linnea Rosendal 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Protokoll 

 
Tid: 9:30-9:45 
Plats: Elsas lägenhet 
 
Närvarande personer: Elsa Malmer, Lisa Westander, Louise Lumsen, Alice Ljungberg, Linnea 
Rosendal och Sara Rosendahl  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 
Fått svar av Lijana Gottby angående referenser till industrihistorik i FIN15, men hon 

hänvisade till Anna Apler.  
 
2) Lägesrapport 
Vi har påbörjat G3 (och slutfört), där vi sammanfattar och sammanställer områden och 
industrier samt utsläpp av föroreningar.  
Vi har även påbörjat G4 där vi försöker dra slutsatser kring vår frågeställning och kopplar 
föroreningar och specifik industri.  

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Sara, Louise, Lisa fortsätter med sammanställa datan med syfte att koppla det till organiskt 

kol och svavel. 
Alice går igenom slutrapporten.  
Elsa skriver en L-rapport om hur datan togs fram. (L17) 
Linnea kollar på diskussionen i slutrapporten.  
 
4)   Till nästa gång 
Lägga in något om Östersjön i bakgrunden? 
Numrera bilagor  
Lägga in kartor från FIN15 bland våra bilagor? 
Göra GIS kartor på mätpunkter och välj hur metaller ska visas i GIS 
 
Vid protokollet 
Linnea Rosendal 
 
Justeras 
Alice Ljungberg 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-18-71 P-11 

Datum 
2018-05-02 

Ersätter 

 Författare 
Alice Ljungberg 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Protokoll 

 
Tid: 9:20 
Plats: GEOCENTRUM 
 
Närvarande personer: Elsa Malmer, Lisa Westander, Louise Lumsen, Alice Ljungberg, Linnea 
Rosendal och Sara Rosendahl  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 
 
 
2) Lägesrapport 
Inget nytt sedan valborg, men förra gången gällde följande: 
 
Har ett resultat som vi har börjat diskuterat  
Vi överger G och L-rapporter för att fokusera på slutrapporten 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 
Bestämma vad vi ska göra i GIS-Lisa och Louise 
Fokusera på slutrapporten -Alla  
Lägga in bakgrund om Östersjön i slutrapport-Alice 
Göra metoden mer utförlig: komplettera med info om hur vi tog fram värdena för resultaten 
(jmf med bottniska viken)-Alice 
Fortsätta skriva tolkning av resultatet-Alice 
Lägga in mer i resultatet/tänka på vad vi kan lägga in-Sara och Elsa 
Försöka knyta ihop bakgrunden-Linnéa 
 
 
4)   Till nästa gång 
 
Fortsätta med ovanstående, full fokus framåt :)) 
Få ihop rapporten ytterliggare 
Ha GIS-kartor klara 
 
 



Vid protokollet 
Alice Ljungberg 
 
Justeras 
 
Lisa Westander 
 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Projektgruppsprotokoll 

Dokumentkod 
W-18-71 P-12 

Datum 
2018-05-02 

Ersätter 

 Författare 
Lisa Westander 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Protokoll 

 
Tid: 9:20 
Plats: GEOCENTRUM 
 
Närvarande personer: Lisa Westander, Louise Lumsen, Alice Ljungberg, Linnea Rosendal och 
Sara Rosendahl  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 
 
 
2) Lägesrapport 
Linnea har jobbat under helgen eftersom hon är iväg imorgon tisdag.  

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 

● GIS-delen- Louise/Lisa                                                     CHECK 
● Diskussion Elsa, Sara, sen Lisa och Alice 
● Utöka vissa stycken i Bakgrund-Alice Linnea 
● Korrläsa - Lisa 

-referenser 
-stavning 
-bilaga 

● (Sammanfattning/Abstract) 
● (Slutsats tisdag/tsm?) 

 
Fråga:  
Under sulfit/sulfat så används ofta “brukade”. Finns det alltså inga industrier som använder 
dessa metoder längre eller är de förändrade? 
4)   Till nästa gång 

● Referenser:  
-Referenser i texten Sara 
-Referenslista mauell alice, lisa 

● Diskussion Lisa 
● sammanfattning Elsa 
● Bilagor Louise 



 
 
 
Vid protokollet 
Alice Ljungberg 
 
Justeras 
 
Lisa Westander 
 
 



 

  

Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

 Aktivitetsrapport (G) 

Dokumentkod 

W-18-71/G-2 

Datum 

2018-04-11 

Ersätter 

W-18-71/G-1 

  Författare 

Alice Ljungberg, Louise Lumsén, Elsa Malmer,  Sara 

Rosendahl,  Linnea Rosendal och  Lisa Westander  

 

Handledare 

Ian Snowball 

Rapportnamn 

Litteraturstudie om fiberbankar 

  

Sammanfattning 

Litteraturstudien syftar till att skapa en bred bakgrund och förståelse för fiberbankar och             

fiberrika sediment i Norrland. Fiberbankar är fiberhaltigt avfall som ansamlats i           

vattendragen i anslutning till industrierna med massaproduktion och sågverk. Tungmetaller          

och föroreningar som har släppts ut med och är bundet till avfallet riskerar att hamna i                

ekosystemet och bioackumuleras i levande organismer. Studien tar upp hur fiberbankarna           

analyseras och klassificeras idag och om de utgör ett miljöhot. Naturvårdsverkets metod            

MIFO täcker klassificeringen som gör det möjligt att jämföra halterna av tungmetaller och             

andra miljöfarliga ämnen, med de gränsvärden som tagits fram. Vidare så undersöks vilka             

processer som använts i de olika massaindustrierna längs Norrlandskusten. Det har visat sig             

att sulfatprocessen och sulfitprocessen är de två dominerande industriprocesserna som          

genererat svavel- och metallföroreningar. Dessutom behandlar litteraturstudien relevanta        

faktorer som bidrar till om tungmetaller och föroreningar sprider sig eller stannar i             

sedimenten. Exempel på sådana faktorer är om fiberbankerna är översedimenterade eller           

inte samt om det i sedimenten finns organiskt kol och svavelföreningar som kan öka              

biotillgängligheten av tungmetaller. 
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Innehållsförteckning:  
1. Bakgrund 4 

Fiberbankar 4 

Fiberrika sediment 4 

Tidigare projekt om fiberbankar 4 

Vad är en tungmetall? 4 

2. Gränsvärden för metaller i sediment 5 

Vad är ett förorenat område? 5 

Metodik 5 

Bedömningsgrunder 5 

Gränsvärden och föroreningsnivåer 6 

Hur man bedömer tillstånd 6 

Hur man bedömer avvikelse från jämförelse 7 

Gränsvärden vid riskklassning i Västernorrland 7 

Riskklassning i andra län 8 

Gävleborg 8 

Norrbotten 8 

Översedimentering 9 

3. Fiberbankarnas miljöhot och riskbedömning 9 

Varför är fiberbankar ett miljöhot? 10 

Spridningsförutsättningar 10 

Spridning från och till byggnader och anläggningar 10 

Spridning i mark och grundvatten 10 

Spridning från mark och grundvatten till ytvatten 11 

Spridning i ytvatten 11 

Föroreningars utbredning i sediment 11 

Hur påverkar metaller mark, fiskar och människor? 12 

4. Processer, föroreningar och spridning 13 

Svavel som förorening 13 

Industriprocesser längs Norrlandskusten 13 

Gävleborg 13 

Västernorrland 13 

Norrbotten 13 

Sulfit och Sulfat 14 

Svavel från massafabriker 14 

Svavel i fiberbankar 15 

Svavel och tungmetallen kvicksilver 15 

Organiskt kol 15 
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Sediment 16 

Utfällning 16 

Vilka åtgärder finns det för förorenade fiberbankar? 16 

Åtgärdsmetoder 17 

Referenser 18 

Rapporter 18 

Litterära referenser 19 

Webbsidor 19 
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1. Bakgrund 

Fiberbankar  
Längs Norrlandskusten i Sverige finns det massafabriker som tidigare släppt ut stora            

mängder träfibrer och processkemikalier i närliggande vattendrag. Detta har lett till att det             

fiberhaltiga avfallet har ansamlats och byggt upp så kallade fiberbankar . År 1969 infördes             

miljöskyddslagen vilket ledde till att utsläppen kontrollerades hårdare och minskade kraftigt           

som följd. Fibrerna ligger nu på botten av sjöar, hav och vattendrag och är ofta förorenade,                

vilket kan påverka omgivande miljö negativt. Fiberbankarna kan idag vara          

översedimenterade med sediment som täcker föroreningarna, men landhöjningen i norra          

Sverige resulterar i att fiberbankarna kan utsättsas för erosion i form av vind och vågor,               

vilket i sin tur skulle kunna frigöra processkemikalierna från de underliggande sedimenten            

(SGU, u.å).  

 

Fiberrika sediment 
Längre bort från utsläppskällan kan fiberrika sediment hittas. Sedimenten består delvis av 

träflis och träfibrer som transporterats med vattenströmmar från fiberbankar till havsbotten 

och blandats med naturliga sediment. Fiberrika sediment är ofta utspridda över stora ytor 

och har en mörkgrå färg. (Länsstyrelsen Gävleborg, 2016).  

 

Tidigare projekt om fiberbankar 
Fiberbanksprojektet (FIB10) är ett projekt som pågick under 2010-2014 som ett samarbete            

mellan Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Västernorrlands län, där fiberbankar          

och dess föroreningar analyserades. Projektet mynnade sedan ut i ett nytt projekt kallat             

fiberbankar i Norrland (FIN15) som pågick i tre år från 2014. Det är ett samarbetsprojekt               

mellan Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Havs- och Vattenmyndigheten och         

länsstyrelserna i Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens, Jämtlands och Norrbottens        

län. Projektet resulterade i en miljöriskklassning av de höga halter av bl.a. tungmetaller som              

kunde påvisas i sediment från fiberbankar (Länsstyrelsen Gävleborg, 2016). 

Vad är en tungmetall? 
De så kallade tungmetallerna är metaller med densitet större än 5 g/cm3. Flera tungmetaller              

är essentiella näringsämnen för levande organismer, men vissa av dem är också mycket             

toxiska i höga koncentrationer. Kadmium, kvicksilver och bly har ingen känd funktion hos             

växter eller djur utan är direkt toxisk. Tungmetaller finns naturligt i modermaterialet i             

marken och kan tas upp av vegetation, men mängden lösta tungmetaller i naturen har ökat               

genom antropogena orsaker (Eriksson et al, 2011). I processerna i          

massatillverkningsindustrin ingår kemiska preparat innehållandes tungmetaller. Det medför        

att fiberbankarna i många fall är kontaminerade med tungmetaller (Stjärne, Rydja &            

Haglund 2017). 
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2. Gränsvärden för metaller i sediment 

Vad är ett förorenat område?  
Ett område klassas som förorenat om halterna överskrider lokal eller regional           

bakgrundshalt. Halterna av föroreningar mäts i förhållande till områdets ursprungliga halt           

samt i förhållande till eventuella diffusa antropogena tillskott. Området kan vara förorenat            

från en eller flera punktkällor. Naturvårdsverket uppskattar att det finns ca 22 000 lokalt              

förorenade områden i Sverige. Förorenade områden kan medföra ett betydande utsläpp av            

ämnen med oönskade miljöeffekter som följd. Även de områden som inte utgör ett miljöhot              

idag kan komma att utgöra allvarliga hot i framtiden. Större mängder förorenade volymer             

bedöms generellt utgöra en större risk än mindre volymer. Detta gäller dock inte för              

föroreningar med mycket hög toxicitet (t.ex. dioxiner) som alltid klassas som mycket hög risk              

(Naturvårdsverket 1999). 

Metodik  
Ett sätt att inventera förorenade områden är den så kallade MIFO-metodiken (Metod för             

Inventering av Förorenade Områden) som är framtagen för att riskklassificera förorenade           

områden på land. Då det inte finns någon motsvarande metod för marina områden så har               

Länsstyrelsen Västernorrland tagit fram en egen metod, dock baserad på MIFO, för att             

kunna riskklassificera fiberbankar med fibersediment i marin miljö (Stjärne, Rydja & Haglund            

2017). 

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunderna i MIFO används för att bedöma både stora och små områden där             

även delar av ett vattensystem som förorenats av en punktkälla kan ingå. Alla typer av               

föroreningar ska kunna bedömas. Bedömningsgrunderna används sedan för att göra en           

samlad riskklassificering kring ett förorenat område i syfte att kunna gå vidare med beslut              

om efterarbete eller åtgärder. Riskerna för människor bedöms för varje individ: risken            

bedöms alltså lika oavsett antal människor som exponeras för föroreningen. Risker för            

miljön bedöms med hänsyn till ekosystem och dess arter. Alla risker bedöms både för idag               

och framtiden. Om det finns en risk att en förorening kommer att spridas i framtiden så ska                 

det tas med i riskbedömningen för negativa effekter i framtiden. Exempel på relevanta             

frågor kan vara: Vad kommer marken användas till i framtiden? Finns det någon             

översiktsplan för området? Vad medför det för risker? Alla parametrar bedöms separat och             

läggs samman i en riskklassning som kan göras flera gånger för samma sediment om ny data                

tas fram (Naturvårdsverket, 1999).  

 

Bedömningen ska alltid göras så att riskerna inte underskattas, det vill säga baserat på              

“troligt men dåligt” fall. Hade man istället baserat det på “det värsta tänkbara fallet” kan               

risken överskattas. Bedömningen beror även på osäkerheter i underlaget som avgör hur            

strängt bedömningen bör göras. För att jämföra riskerna med varandra delas riskerna in i              

klasser:  
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Klass 1A – Synnerligen stor risk  

Klass 1B – Mycket stor risk  

Klass 1C – Särskilt stor risk 

Klass 2 - Stor risk  

Klass 3 - Måttlig risk  

Klass 4 - Liten risk 

 

I varje klass tar man hänsyn till:  

• föroreningarnas farlighet  

• föroreningsnivå  

• spridningsförutsättningar  

• känslighet/skyddsvärde  

 

Genom att sammanställa dessa faktorer så kan en sammantagen klassificering göras           

(Naturvårdsverket, 1999). 

Gränsvärden och föroreningsnivåer 
I bedömningsgrunderna för riskerna med fibersediment finns två huvudaspekter:         

Föroreningarnas farlighet och föroreningarnas nivå. I Sverige finns inga fastställda riktvärden           

som gäller för fiberhaltiga sediment. Vid riskklassningen av fiberbankar i Västernorrland           

2017 så använde Länsstyrelsen i Västernorrland riktvärden och gränsvärden från flera olika            

föreskrifter och myndigheter. Riktvärdena för föroreningar i hav, vattendrag, sjöar och           

grundvatten kan alla återfinnas i EU:s Ramdirektiv för vatten. Ramvattendirektivet är i sin             

tur integrerat i flera olika lagtexter såsom vattenförvaltningsförordningen, i vilken till           

exempel miljöpåverkan från förorenade sediment ingår.  

 

Föroreningsnivåer som är en av grunderna i bedömningsgrunderna för fibersediment          

bedöms för varje förening separat i varje medie som den förekommer. Man väger då              

tillstånd, avvikelse från jämförelse, volym förorenade massor samt mängd förorening.          

Föroreningsnivåer samlas sedan i riskbedömningen där alla föroreningar med hög risknivå           

samlas (Stjärne, Rydja & Haglund 2017). 

Hur man bedömer tillstånd 
Tillstånd är de risker som den aktuella halten har, vilket bedöms genom att jämföra med               

andra värdens effekter på miljön, så kallade “effektbaserade värden”. Det finns olika            

effektbaserade värden som ska användas som referens vid olika tillfällen. Vid analys av             

förorenade sediment finns, om än inte en komplett, lista över riktvärden som ska fungera              

som referat vid jämförelser med provvärden: Om provets värde är mindre än riktvärdet:             

Mindre allvarligt, provvärde 1-3 gånger riktvärdet: Måttligt allvarligt, provvärde 3-10 gånger           

riktvärdet: Allvarligt, provvärde mer än 10 gånger större än riktvärdet: Mycket allvarligt. Om             

riktvärden saknas kan analys göras med hjälp av databaserna IUCLO och LOEC. 
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Hur man bedömer avvikelse från jämförelse 
Metoden “avvikelse från jämförelsevärden” tar i hänsyn om objektet varit utsatt för en             

punktkälla genom att jämföra med värden ifall punktkällan inte fanns där (med punktkälla             

menas om föroreningen sprids från en plats). Det område som blivit förorenat kallas             

därefter en sekundär punktkälla. Detta bedömningssätt ger alltså ett mått på hur platsen ser              

ut utan att ta i någon värdering i om objektet har önskvärda värden eller inte. Urbana                

områden har ofta ett högre jämförelsevärde av detta skäl. Jämförelsevärdena tas fram            

genom att göra undersökningar i området och måste innehålla minst 5 prover för att vara               

trovärdiga. Då sätts det näst högsta eller högsta värdet som jämförelsevärde. Med områden             

med fler än 20 prover kan jämförelsevärdet fås även genom 90:e eller 95:e percentilen. För               

sediment i sjöar och vattendrag samt för havssediment används jämförelsevärden          

framtagna nationellt i “Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag” och         

”Bedömningsgrunder för kust och hav”. Om provvärden är mindre än jämförelsevärdet           

klassas området som Ingen eller liten påverkan av punktkälla. Om provvärdet är 1-5 gånger              

så stort som jämförelsevärdet så klassas objektet som Trolig påverkan av punktkälla samt             

om provvärdet är 5-25 gånger så stor som jämförelsevärdet har objektet stor påverkan av              

punktkälla. Därefter kallas området Mycket stor påverkan av punktkälla. Vad bör noteras är             

att klassning av sedimentförorening görs i högre grad med “avvikelse från jämförvärde” än             

med “tillstånd” (Haglund, E. & Rydja, K. & Stjärne, A. 2017). 

Gränsvärden vid riskklassning i Västernorrland  
För bly och kadmium har Havs -och vattenmyndighetens föreskrift om klassificering och            

miljökvalitetsnormer i ytvatten (HVMFS 2015:4) använts. För koppar, krom, zink, arsenik och            

kvicksilver har riktvärden från Kanadensiska CCME (CCME 2016), Canadian Council of           

Ministers of the Environment, använts. Dessa återfinns i ISQG (Interim Sediment Quality            

Guideline), vilket är riktvärden för marin miljö. De antogs vara lämpliga vid bedömning av              

fiberbankar som ligger vid kusten. Några riktvärden för kobolt finns inte från varken CCME              

eller Havs och vattenmyndigheten. Därför användes riktvärden från Holland, från Maximum           

Permissible Concentrations (RIVM, 2001). För nickel användes norska riktvärden från PNEC (            

Predicted No Effect Concentration) vilket innebär att gränsvärdena är koncentrationer          

under den nivå där inga effekter kan förväntas från sediment (Stjärne, Rydja & Haglund              

2017). 

För Metylkvicksilver används USA:s riktvärden från ESL (Environmental Screening Levels),          

från deras region fem med riktvärden för sediment, då detta område har ett liknande klimat               

som Sverige (Stjärne, Rydja & Haglund 2017). 

 

Tabell 1: Riktvärden som använts vid riskklassningen av fiberbankar och fibersediment i            

Västernorrlands inventering 

HVMFS 2015:4 CCME (ISQG - 

marin) 

NORGE 2016 

(PNEC) 

RIVM 

(MPA/MPC) 

US EPA  

RCRA, Region 5 

(ESA) 
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Bly Koppar Nickel Kobolt Metyl-kvicksilver 

Kadmium Krom    

 Zink    

 Arsenik    

 Kvicksilver    

 

Riskklassning i andra län 
Fiberbankar har inventerats i de fem Norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland,          

Västernorrland och Gävleborg. För att testa riskklassificeringsmetoden valdes ett område          

per län ut. Riskklassningen av dessa områden genomfördes enligt Länsstyrelsen          

Västernorrlands metodik för riskklassning av fiberhaltiga sediment. 

Gävleborg  
Riskklassningen i Gävleborg ingick i den stora kartläggningen och riskklassningen av           

fiberbankar i Norrland (FIN) som genomfördes 2014-2016. Riskklassningen för Gävleborg          

genomfördes enligt en MIFO-metoden som senare vidareutvecklades av Länsstyrelsen i          

Västernorrland. I Gävleborg har fyra områden undersökts: Norrsundet, Ljusnefjärden, Stocka          

och Iggesund. Alla dessa har riskklassificerats enligt nämnd metodik. Det finns emellertid            

flera områden i länet som inte ännu har inventerats.  

Norrbotten  
I projektet FIN ingår alla de fem Norrlandslänen (Gävleborg, Västernorrland, Norrbotten,           

Västerbotten och Jämtland). I dagsläget har 17 områden undersökts i syfte att definiera             

potentiella miljöhot. Ett pilotområde per län har riskklassats enligt riskklassningsmetodiken          

för fiberhaltiga sediment som beskrivits ovan. Resultatet visade att fler inventeringar av            

förekomster av fiberhaltiga sediment bör genomföras, och ett flertal områden i Norrland            

återstår att undersöka (Gottby et al 2016). 
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Figur 1: De undersökta områdena i Norrland som redan har riskklassats (Fiberbankar i 

Norrland, SGU, 2016)  

Översedimentering  
Massafabrikernas drift har pågått under en lång tid, vilket gör att den totala arealen av               

fiberbankar genererade av massafabriker är stor. Det har gått många år sedan lagstiftningen             

ändrades vilket har gjort att de miljöfarliga, fiberrika sedimenten på vissa platser har             

översedimenterats . Detta innebär att sediment från vattendragen har lagrats ovanpå de           

fiberrika sedimenten och isolerat dem. Landhöjningen i norra Sverige kan dock leda till att              

de översedimenterade fiberbankarna exponeras för erosion av vind och vågor. Om detta            

sker kan de miljöfarliga processkemikalierna frigöras, bli biotillgängliga och påverka          

organismer och ekosytem (Sveriges Geologiska Undersökning, 2017).  

 

3. Fiberbankarnas miljöhot och riskbedömning  

Vilka är de vanligast förekommande föroreningarna i fiberbankarn när det kommer till            

metaller och organiska ämnen och vilka miljöhot kan de leda till? Nedan beskrivs även hur               

dess risker och farlighet bedöms. 
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Varför är fiberbankar ett miljöhot? 
Stora mängder av träfibrer och processkemikalier har släppts ut från olika utsläppskällor            

inom massaindustrin. I dessa fiberbankar är föroreningar bundna till fibrerna i olika stor             

utsträckning. Enligt Haglund, E. & Rydja, K. & Stjärne, A. (2017) kunde undersökningarna av              

områdena visa höga halter av metallerna arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, kobolt, koppar            

och zink nära sulfitmassabruk. Dessa metaller kan lagras i biomassa och det är genom dessa               

som mätningarna görs. Eftersom ämnena är fettlösliga så lagras de i levande organismer.             

Kvicksilver (klorgas) har använts i skogsindustrin i syfte att bleka pappersmassa. Även            

kvicksilver i organisk form har använts i pappersindustrin. Kisaska är en järnoxid som             

innehåller höga halter tungmetall och är en restprodukt som bildas när svavelkis rostas.             

Svavelkis användes också i pappersbruk (SGU, u.å.). Innan kisaskans skadeverkningar blev           

kända användes den som bland annat markutfyllnadsmaterial vid kajer (Länsstyrelsen,          

2017). 

Spridningsförutsättningar 
För att uppskatta hur snabbt en förorening sprids i ett område behövs information om olika               

faktorer såsom geologi, hydrologi, markegenskaper, föroreningens nuvarande lokalisering        

och föroreningens egenskaper. Det skulle krävas mycket dataunderlag och resurser för att            

bestämma den exakta spridningshastigheten, så det handlar snarare om att göra en översikt             

om föroreningsspridning pågår eller om den komma att ske och att även ange             

spridningshastighetens storleksordning. Utifrån ovan nämnda faktorer så kan olika         

spridningsvägar för föroreningen i miljön undersökas (Naturvårdsverket, 2002).  

Spridning från och till byggnader och anläggningar 
Från byggnader och anläggningar kan ämnen urlakas och spridas vidare via andra medier             

såsom mark, sediment, eller grund/ytvatten. Genomsläppligheten för byggnader och         

marken är viktiga faktorer och förutom transport av föroreningar från byggnader så kan             

även flyktiga ämnen tränga in i byggnader från marken (Naturvårdsverket, 2002).  

Spridning i mark och grundvatten 
Hur ämnen sprids i mark och grundvatten beror på den aktuella föroreningen. Ett antagande              

för vattenlösliga ämnen är att de sprids med samma hastighet som grundvattnet.            

Grundvattenströmning sker i de flesta fall i skikt där friktionen är som lägst samt att den                

antas ske vinkelrätt mot höjdkurvorna. Detta resulterar i att föroreningens utbredning blir            

som kanaler när ämnet följer grundvattenströmning. Däremot kan den även ske åt andra             

riktningar på grund av diffusion och densitetsskillnader. När det gäller en förorening som             

infiltrerar genom markytan och transporteras genom markvattenzonen ner till         

grundvattenytan så påverkas dess spridningshastighet av markens genomsläpplighet        

(Naturvårdsverket, 2002).  

Antagandet att vattenlösliga ämnen sprids med samma hastighet som grundvattnet gäller           

bara om faktorer tas hänsyn till för att modifiera antagandet: 

● Hur fort föroreningen  bryts ned 
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● Om föroreningen kan bindas till marken 

● Om föroreningen kan transporteras snabbare än uppskattade 

grundvattenhastigheten på grund av andra faktorer 

○ torvjordar, torksprickor och sprickzoner 

○ dräneringsdiken, avloppsledningar, nedgrävda konstruktioner, pålar 

Spridningshastigheten för föroreningar i separat fas beror på markens genomsläpplighet och           

om separata fasen är lätt eller trögflytande. Om spridningen istället sker som damm             

påverkar översta markskiktets torrhet, vegetationutsträckning och markens utsatthet för         

vind spridningshastigheten (Naturvårdsverket, 2002).  

Spridning från mark och grundvatten till ytvatten 
Spridning till ytvatten sker via markavrinning och grundvattenflöde. Hur fort föroreningen           

sprids till ytvatten beror dels på de faktorer som nämndes i föregående avsnitt och dels på                

till exempel om föroreningen befinner sig i ett utströmningsområde eller ett           

inströmningsområde. För att uppskatta hur spridningen kommer ske från ytliga grundvatten           

kan kartor och ritningar över avlopps- och dagvattensystem vara bra att tillämpa tack vare              

att de kan fungera som dränering från förorenade områden. När det gäller djupare             

grundvattenflöden så kan de vara svåra att uppskatta. En till faktor som kan öka              

spridningshastigheten till ytvatten är högvatten och översvämningar (Naturvårdsverket,        

2002). 

Spridning i ytvatten 
Här är faktorer som ytvattnets omsättningstid, dess hastighet, djupförhållanden och vind           

förhållande etc. Dessa är viktiga för att beräkna hur lång sträcka som spridningen sker per               

tidsenhet. Ämnen antas till en början att spridas med samma hastighet som vattnets             

strömmar. En stor vattenomsättning kan faktiskt göra så att föroreningarna i vissa fall blir så               

pass utspädda att de inte överstiger skadliga nivåer. Med avseende på ojämn spridning i              

ytvattnet kan det första antagandet om hastigheten komma att ändras, fullständig           

inblandning sker oftast inte förens efter en längre sträcka. Hur lång tid det tar tills fullständig                

inblandning sker beror vattenföring, turbulens och bottenbeskaffenhet (Naturvårdsverket,        

2002). 

Föroreningars utbredning i sediment 
Utbredning av föroreningar i sediment kan ske på två sätt. Det ena är att föroreningarna               

sprids i en separat sjunkande fas eller bundna till en snabbt sjunkande fast fas och det andra                 

är föroreningarna i ett första skede sprids via ytvattnet för att sedan sedimentera. För att               

det andra sättet ska ske bör vattenflödet vara relativt lågt samt de lösta föroreningarna              

behöver kunna fästa på bottenpartiklarna. I hur pass stor utsträckning som sedimentationen            

sker beror alltså till viss del på vilken sorts botten det är. På sand och stenbottnar är                 

sedimentationen liten tack vare att erosion sker till stor utsträckning medan på ler- och              

gyttjebottnar samt fiberbankar så sker sedimentation i större utsträckning         

(Naturvårdsverket, 2002).  
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Hur påverkar metaller mark, fiskar och människor?  
 

Metaller är grundämnen och finns naturligt i miljön men på grund av mänsklig påverkan,              

tex. utsläpp från industrier, har metallhalten i naturen ökat till att ibland överskrida till det               

skadliga. När metaller sprids till naturen räknas de som miljögifter och de bryts inte ner               

vilket gör att det kan ta lång tid tills halterna minskar efter att ett visst utsläpp stoppats                 

(Naturvårdsverket, u.å.). 

 

När det kommer till metaller i näringskedjan finns det två viktiga processer att nämna. Den               

första är bioackumulation som syftar på en haltökning i en levande organism, där halten i               

organismen är högre än i omgivningen (Havs och vattenmyndigheten, 2013a). Det innebär            

att ett stabilt ämne tas upp fortare i en organism än det bryts ner, sönderfaller eller                

utsöndras vilket gör att dess koncentration ökar (Nationalencyklopedin, u.å.). Den andra           

processen kallas biomagnifikation vilket innebär att en anrikning av ett ämne sker uppåt i              

näringskedjan. Anledningen till att halten ökar uppåt i näringskedjan är genom att rovdjuret             

själv lagrar den ämnesmängd som lagrats i bytesdjuret (Havs och vattenmyndigheten,           

2013b). 

 

Länsstyrelsen har gjort undersökningar på hur föroreningar från fiberbankar ackumuleras i           

fisk i fiberrika områden. En studie gjordes på abborre i Hissmofors och Äggfors vars resultat               

visade på låga halter av metaller och organiska ämnen såsom dioxiner och PCB             

(Länsstyrelsen Jämtlands län, u.å.). Fisk med höga halter dioxiner och PCB kan skada             

människor när fisken äts. Detta då ämnena påverkar utvecklingen av nervsystemet och            

hjärnan samt skadar fortplantnings-och hormonsystemet hos framförallt kvinnor. Därför ska          

försiktighet beaktas gällande fisk i områden med förhöjda halter av dessa ämnen            

(Livsmedelsverket, u.å.). 

 

Intag av kvicksilver ger också negativ påverkan på nervsystemet och fortplantning men            

påverkar även hjärt och kärlsystemet, immunsystemet och njurarna. Kvicksilver ackumuleras          

i näringskedjan som metylkvicksilver, ett ämne som är farligt även i små doser. För höga               

halter av kadmium i kroppen uppkommer även denna genom kosten. Kadmium ansamlas            

lättare upp i njurarna vid järnbrist, vilket gör kvinnor mer utsatta. Orsaken till förhöjda              

kaliumhalter i kosten beror till stor del på gödsling i åkermark. Bly ger sig på nervsystemet                

vid blyexponering, där framförallt intelligensutveckling tar skada. Dessutom påverkas även          

blodtryck, hjärt och kärl. Detta är en fara både för människor och djur då blytransport               

framförallt sker luftväga och släpps ut från industrier och bensindriven trafik           

(Kemikalieinspektionen, 2015-12-08). 
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4. Processer, föroreningar och spridning  

Svavel som förorening 
Förbränning av svavel, som ingår i flera industriprocesser och fossila bränslen, ger upphov             

till svaveldioxid. När Svaveldioxid (SO 2) r eagerar med vatten kommer svavelsyra bildas.           

Svavelsyran har förmågan att sänka pH-värdet då vätejoner frigörs när syran bildas.            

Metalljoner som finns bundna till exempelvis markpartiklar kan påverkas av att           

marklösningen blir surare. När pH-värdet sänks finns risken för att metalljonerna går i             

lösning eftersom de då konkurrerar med vätejonerna (Havs- och Vattenmyndigheten, 2018). 

 

Svavel i lösning kan ge upphov till fria sulfidjoner som fungerar som en “fälla” för               

metalljoner. Sulfid kan bildas under reducerande förhållanden, alltså i syrefria miljöer, och            

binder mycket hårt till metaller. Om syre finns tillgängligt kommer det tränga in i molekylen               

och separera metalljonen och sulfidjonen. Metallernas förmåga att binda till sulfid kan            

rangordnas enligt följande:  

Hg2+ >> Cu2+ > Pb2+ > Cd 2+ Zn 2+ >> Co 2+ > Ni2+≃  

alltså tenderar kvicksilver att bild sulfider starkast.  

 

Metallernas löslighet och biotillgänglighet är starkt beroende av mängden syre som finns            

tillgänglig. Syrefattiga förhållanden leder till att sulfider bildas, då svavel finns tillgängligt.            

Lösligheten av metalljoner är också beroende på halten humus i omgivningen eftersom            

metalljonerna tenderar att binda hårt till humuspartiklar (Berggren Kleja et al, 2006).  

Industriprocesser längs Norrlandskusten  

Gävleborg 
Industriprocesser i Gävleborgs län som kan tänkas ha gett upphov till utsläpp av metaller              

och svavelföreningar är sulfatmassabruk, sågverk, tillverkning av plywood och kartong samt           

tillverkning av tjära och kol. Även sulfitmassaproduktion är förekommande i Gävleborg. I            

sulfitmassatillverkningen har svavelkis använts till koksyraproccen. I Gävleborg har det även           

funnits ytbehandlingsanläggning i vilken hårdförkromning har förekommit, vilket gett         

upphov till olika föroreningar (Gottby et al 2016). 

Västernorrland 
I Västernorrlands län har träsliperi och pappersbruk där fenylkvicksilver och bromföreningar           

använts i tillverkningen vid industriprocesserna. I ett område i länet har det förekommit             

stolpimpregnering i vilket arsenik-och zinkprodukter har använts. Sågverk är en vanligt           

förekommande industri i detta län. Även en kemifabrik har varit i drift i Västernorrland              

(Gottby et al 2016). 

Norrbotten 
Relevanta industriprocesser i Norrbotten är pappersbruk med sulfatmassatillverkning.        

Sågverk och träimpregneringsindustrier är också vanligt förekommande (Gottby et al 2016).  
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Sulfit och Sulfat  
Sulfitprocessen började användas i större omfattning 1880 talet (Bengt Ek, u.å). Vid            

produktion av pappersmassa genom sulfitprocessen, kokas träflis av gran i en alkaliskt            

lösning som innehåller löst svaveldioxid, SO2. Vid framställningen av svaveldioxid rostas           

svavelkis med syre. En restprodukt av rostningen är kisaska, en typ av järnoxid som              

innehåller mycket tungmetaller som  bly, kadmium, kobolt, koppar, zink  och även arsenik.  

S + O2  ⇌ SO2  
När svaveldioxiden blandas med vatten bildas svavelsyrlighet enligt 

SO2 + H 2O ⇌ H 2SO 

Svavelsyrligt kan sedan under kokningen av massan reagera med den alkaliska lösningen,            

och då bildas det i två reaktionssteg vätesulfit ( HSO3) och sulfit ( SO3). Metallen som mest har                

använts som bas i den alkaliska lösningen är magnesium, men tidigare användes även andra              

katjoner såsom  natrium, kalcium och ammonium.  

MgCO 3 + 2H 2SO3 → Mg(HSO 3) 2 + CO2 + H 2O 

Mg(HSO 3) 2 + MgCO3 → 2 MgSO3 + CO2 + H 2O 

(Wikipedia, 2017) 

 

Det är vid denna del av processen, massakokningen, som ligninet löstes upp och träfibrerna              

bryts ned till pappersmassa. Vid nedbrytningen av träfibrerna fylldes processvattnet med           

fibrer samt de tungmetaller som naturligt finns i träden och även vätesulfit och sulfit. Det är                

detta processvattnet som orenat släpptes ut, och som har gett upphov till fiberbankarna.             

Hanteringen av kisaksan som bildades som en restprodukt har varierat, men på vissa ställen              

har kisaskan behandlas som avfall och grävts ner i marken. Detta har på vissa ställen gett                

upphov till en utlakning av metallerna från kisaskan till närliggande vatten (Norrlin m.fl,             

2016). 

Sulfatprocessen uppfanns år 1879, och blev mot 1940-talet den dominerande processen för            

massaindustrin. Fördelen med sulfatprocessen är att alla typer av träslag kan nyttas, medan             

vid sulfitprocessen är det traditionellt mest gran som har använts. Likt sulfitprocessen är             

det vid massakokningen av träflisen som ligninet bryts ner varpå pappersmassa sedan kan             

framställas. Lösningen som trämassan kokas i är alkalisk och består utav natriumsulfat,            

Na2SO4, som under reducerande förhållanden bildar en jämvikt med natriumhydroxid,          

NaOH, och natriumsulfid Na 2S. På samma vis som vid sulfitprocessen, är det under             

massakokningen när ligninet bryts ner som fibrer hamnar i processvattnet, som sedan            

släpptes ut förorenat med de fibrerna, de metaller som träden naturligt innehåller samt             

även natriumhydroxid och natriumsulfid (Beng ek, u.å). 

Svavel från massafabriker 
Tillverkningen av pappersmassa kan ske på olika sätt genom olika processer. Den kemiska             

masstillverkningen innefattar tillverkning av sulfatmassa och sulfitmassa. I många         

fiberbankar längs Norrlandskusten så har båda dessa processer förekommit i stor skala            

(Gottby et al 2016). De verksamma ämnena i kokningen vid sulfatmassatillverkning är            
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Natriumhydroxid (NaOH) och Natriumsulfid (Na 2S). I sulfitprocessen är det istället främst           

magnesiumbisulfit (Mg(HSO3)2) som är det aktiva ämnet. Båda processerna gav, innan 1969            

då miljöskyddslagen trädde i kraft, upphov till utsläpp av svavelföreningar och           

metallföroreningar med de fiberhaltiga restprodukterna (Jirvall 1995). Från sulfatprocessen         

tros majoriteten av metallerna komma från träet i sig, men även från eventuella             

blekningsprocesser som kan ingå i sulfatmassatillverkningen. I sulfitmassatillverkningen så         

kommer metallföroreningarna främst från kisaskan som är en restprodukt från          

sulfitprocessen (Apler 2016). 

Svavel i fiberbankar 
Som tidigare nämnts kan svavelföreningar binda in hårt till metaller och närvaro av svavel              

kan därför säga något om huruvida metaller i en fiberbank kan komma att bli biotillgängliga               

och spridas. 

Svavel och tungmetallen kvicksilver 
Kvicksilver är en tungmetall som i höga koncentrationer är mycket giftig för levande             

organismer. Höga halter av kvicksilver har påvisats i fiberbankar i Norrland (Gottby et al              

2016). Kvicksilvers biotillgänglighet beror på svavelhalten i sedimenten, då metylkvicksilver          

och kvicksilver binder starkt till reducerande svavelgrupper (Sandström et al 2016).           

Kvicksilvermetylering innebär att fibrerna bryts ned och då de innehåller svavel och            

förhållandena är aeroba kommer sulfatreduktion leda till sulfidoxidation och         

metylkvicksilver frigörs. Metylkvicksilver är mycket biotillgängligt, eftersom metylgruppen        

för metylkvicksilver gör den mer fettlöslig och binder då starkare till fettvävnad o levande              

organismer (Skyllberg, 2003).  

Organiskt kol  
Alla molekyler där kol och väteatomer ingår kallas organiska. Oorganiska ämnen är alltså de              

ämnen som innehåller andra grundämnen, men inte kol och väte samtidigt. Kolet            

tillsammans med faktorer som pH, redoxförhållanden samt förekomst av konkurrerande          

joner styr i vilken omfattning metaller binds till marken. Metallerna binder antingen in             

genom olika ytreaktioner (både med org. material men även med järn- och            

aluminiumoxider) samt genom utfällningsreaktioner. För att förstå huruvida metallerna         

binder in till kolet eller inte är det viktigt att beakta i vilka former metallerna förekommer,                

ex minskar komplexbildning i regel toxiciteten. Forskning på det organiska kolets roll i             

maken har studerats under de senaste 10-20 åren. Det organiska kolet finns ofta både löst i                

vatten samt bundet i marken.  

 

Löst kol komplexbinder gärna metaller och bidrar då till transport av föroreningarna.            

Eftersom humusämnen generellt kan binda metalljoner vid ett lägre pH värde än vad             

järnoxidytor kan är den en viktigare faktor för huruvida metallen binds in eller inte i många                

jordar. De aggregerade kolet bilder istället fast metallerna genom adsorption. Ett vanligt sätt             

att mäta koncentrationen humusämnen är att mäta koncentrationen just löst organiskt kol            
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(DOC). Dock innehåller bara 50-75% av DOC kol i humusämnen. ( Berggren D, Elert M,              

Gustafsson J P, Jarvis N,  Norrström A-C, (2006)).  

Sediment  
I sedimenten används riktvärden för de olika föroreningarna, där halten organiskt kol            

saknas. I sedimenten är det de organiska föroreningarnas samt metallernas benägenhet att            

binda till organiskt kol har stor betydelse för huruvida de sprids som föroreningar eller inte.               

Om sedimentet har en avvikande hög kolhalt gör det att föroreningar binder in till              

sedimentet och kan då finnas bundna i större utsträckning (skapa en högre föroreningshalt)             

utan att djur och ekosystemet påverkas. Därför är den organiska kolhalten relevant att ta              

hänsyn till när man undersöker spridning och föroreningshalt i sediment och ekosystem. I             

sediment med mer fibrer finns generellt en högre halt organiskt kol än i sediment utan fibrer                

(Stjärne A, Rydja K och Haglund E (2017)). 

 

Kolhalten är även viktig vid beräkningar av halten av neutrala kvicksilversulfider så inverkan             

av kol (löst organiskt kol) inte finns med i de metoder man använder idag, vilket är en stor                  

brist då metyleringen i sediment försörjer sig på energiskillnaden mellan energirikt organiskt            

kol och sulfat (Skyllberg U, Drott A, Lambertsson L, Björn E, (2006)).  

Utfällning  
Organiska syror bildar starka komplex med många metaller vilket leder till att en hög              

koncentration löst organiskt kol (DOC) i marken motverkar bildning av utfällningar. Däremot            

kan det organiska kolet starkt kopplas till läckage av Cu och Hg från mark- och vattensystem.                

Koncentrationen organiskt komplexbundet Cu och Hg är mycket större än koncentrationen           

av andra former, vilket gör att en högre mängd löst organiskt kol som transporteras ut från                

marken, desto mer Cu och Hg lakas ur (den är alltså bunden så hårt till marken). För Cr och                   

Cu leder en högre DOC koncentration till högre metallutlakning (DOC komplexbinder fria            

metalljoner vilket gör dem mer lättlösliga). (Berggren D, Elert M, Gustafsson J P, Jarvis N,               

Norrström A-C, (2006). 

 

Man kan alltså se det organiska kolet i marken som en nyckelparameter för huruvida              

metaller och andra föroreningar binder in till marken eller riskerar att spridas.  

 

Vilka åtgärder finns det för förorenade fiberbankar? 
Det finns för närvarande ingen etablerad åtgärdsmetod för de förorenade fibersediment och            

fiberbankar som uppkommit från pappersbruk eftersom alla saneringsmetoder är relativt          

nya. De saneringsmetoder som idag har använts i olika projekt är övertäckning eller             

muddring. Åtgärderna delas in i Ex Situ och In Situ.  
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Åtgärdsmetoder 
Ex situ är åtgärder där det aktuella objektet grävs ur, såsom uppgrävning av sedimentet,              

deponi, avvattning och muddring. Muddring kan ske med olika tekniker men ofta används             

sugmuddring för sediment för att grumling inte ska ske.  

 

Med In situ behandlas objektet på plats. Metoden Monitored Natural Recovery, MNR            

innebär en naturlig självrening där de förorenade objekten återhämtas genom överlagring.           

Detta är en process som noga bevakas. Sedimentet täcks då med reaktivt (In situ              

behandling) eller rent ( In situ övertäckning) material (Länsstyrelsen i Gävleborgs län,           

Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Västernorrbotten och Norrbottens län, SGU,           

u.å.).  
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Sammanfattning 
Rapporten syftar till att sammanställa vilka sorters industrier som finns på respektive områden.             
Tabeller över olika sorters industrier samt vad för metaller de bör släppa ut presenteras i               
tabeller. Relevanta tungmetallkoncentrationer, svavelkoncentration, TOC samt fiberinnehåll       
presenteras för områden. Endast prover tagna på nivån 0-20 cm presenteras i tabellerna. Det              
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skiktade. Vid tecken på skiktning kan det tyda på att proverna hade behövts tas djupare ner.  

1 



Sammanställning av områden och industrier 
 

Industrier Metaller som industrin bör släppa ut 

Massaproduktion med sulfitprocess Bly, kadmium, kobolt, koppar, zink och arsenik 

Massaproduktion med 
sulfatprocess 

Metaller som finns naturligt (zink …),kiesel, kvicksilver, 
Al 

Förkromning Krom 

Sågverk Kvicksilver, arsenik, koppar, krom, zink, 

Träsliperi Brom, metylkvicksilver, naturliga metaller 

Järnbruk Fe, kan generera andra metallföreningar 

 
Angående om proverna är tagna tillräckligt djupt: [kolla bilagor i FIN-rapporten] 
Om cellulosa: finns inga fler lager 

Om lerigt och kan se lagerföljder- kanske ej kommer ner till de äldre åren 

 

Förklaring till färgschema i tabellerna 

 

GRÖN Under jämförvärde Bottniska viken 

RÖD Över jämförvärde Bottniska viken 
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Ljusnefjärden (område E) 

Tabell 1. Beskriver vilka industrier som är belägna i Ljusnefjärden samt vilka metaller som de               
bör släppa ut och vilka koncentrationer som överskrider jämförelsevärdet 

Ljusnefjärdens 
industrier 

Metaller som industrin bör släppa ut Koncentrationer som överstiger 
jämförelsevärdet på majoriteten 
av lokalerna 

Massaprodukt
ion med 
sulfitprocess 

(kisaska) bly, kadmium, kobolt, koppar,     
zink och arsenik (extra arsenik pga      
boardfabriker dock “litet utsläpp”) 

Kadmium, Koppar, Bly, Svavel,    
Zink och Metylkvicksilver 

Massaprodukt
ion med 
sulfatprocess 

kvicksilver, aluminium och kisel, Metaller 
som finns naturligt (zink …) 

Sågverk Kvicksilver, arsenik, koppar, krom, zink, 
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Tabell 2. Beskriver TOC, svavel och metallkoncentration för respektive provlokal. Provdjupet varierar            
mellan 0-20 cm. Koncentrationer som överskrider jämförelsevärdet från Östersjön har markerats med            
rött och övriga mätvärden har markerats med grönt. 

LJUSNEFJÄRDEN (område E) 

Lokal Prov

- 

djup 

TOC 
 

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb S Zn Hg Metyl

-Hg 

Sediment 

[cm] [% av TS] [mg/kg TS] 

fin15_e

012 
0-15 4,82 16,6 1,1 13,5 53,2 47,4 42300 399 35,3 45,3 11400 189 <1 1,7 Ej fiberrik, lergyttja 

fin15_e

014 
0-10 5,86 13,9 0,8 11,0 48,0 89,4 41300 404 32,5 88,7 8680 245 <1 1,4 Fiberrik, lergyttja, 

trä- och barkflis på 

ytskiktet 

fin15_e

018 
0-15 10,5 17,2 1,6 7,6 31,8 39,1 27600 349 19,0 36,1 17900 142 <1 2,6 Fiberbank 

fin15_e

020 
0-10 9,52 15,0 0,9 7,9 25,8 29,7 26800 342 14,2 39,0 13200 125 <1 0,8 Fiberbank 

fin15_e

021 
0-20 4,72 16,6 0,8 11,4 44,6 41,7 39300 505 27,8 44,6 11600 161 <1 0,8 Fiberrik, lergyttja, 

trä- och barkflis på 

ytskiktet 

fin15_e

025 
0-15 3,92 13,9 0,8 13,7 57,7 48,4 41700 415 37,7 39,6 8870 169 <1 2,6 Ej fiberrik, lergyttja 

fin15_e

030 
0-15 5,12 13,5 1,1 9,1 31,6 36,3 37400 640 18,3 77,3 18600 200 <1 0,7 Fiberrik, lergyttja, 

trä- och barkflis på 

ytskiktet 

fin15_e

031 
0-15 20,2 6,1 0,5 3,7 18,4 29,4 17800 211 10,0 21,3 11000 74 <1 0,7 Fiberbank 

Jämför- 

värde 
- - 51,6 0,2 21,5 80,8 37,6 61557 2297 44,4 28,1 1236 151 0,1 0  

 
 

Är data tagen på tillräckliga djup? 
Ej fiberrikt: e012, e025, lergyttja 
Fiberrikt sediment: e014, e030, e021 lergyttja med trä- och barkflis på ytskiktet 
Fiberbank: e018, e020, e031 (annan fiberbank), består till största del av fibrer, rikligt med fibrer 
(→ alla lokaler ok med avseende på djupet) → proverna som visade på ej fiberrikt har mycket                 
hög halt lera → kan tyda på att provet behövs tas djupare ( Norrlin et al. 2016) 
) 
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Norrsundet (område D) 
Tabell 3. Beskriver vilka industrier som är belägna i Norrsundet samt vilka metaller som de bör                
släppa ut och vilka koncentrationer som överskrider jämförelsevärdet 
Industrier Metaller som industrin bör släppa ut Koncentrationer som överstiger 

jämförelsevärdet på majoriteten 
av lokalerna 

Massaproduktion 
med 
sulfatprocess 

kvicksilver, aluminium och kisel, 
Metaller som finns naturligt (zink …) 

Krom, Koppar, Bly, Svavel, Zink, 
Metylkvicksilver (lite kvicksilver, 
lite Nickel & Fosfor) 

Sågverk Kvicksilver, arsenik, koppar, krom, 
zink, 

 
Tabell 4. Beskriver TOC, svavel och metallkoncentration för respektive provlokal. Provdjupet varierar            
mellan 0-20 cm. Koncentrationer som överskrider jämförelsevärdetvärdet från Östersjön har markerats           
med rött och övriga mätvärden har markerats med grönt. 
 

NORRSUNDET (område D) 

Lokal Prov- 

djup 

TOC 
 

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb S Zn Hg Metyl

-Hg 

Sediment 

[cm] [% av 

TS] 

[mg/kg TS] 

fin15_d

001 
0-10 6,82 16,0 1,3 10,5 50,3 44,5 34900 344 34,1 32,5 12900 166 <1 4,06 Fiberrik, 

gyttjelera 

fin15_d

003 
0-20 6,27 6,8 0,5 8,3 38,0 53,8 31200 307 23,1 29,7 6260 191 <1 0,55 Ej fiberrik, siltig 

lera 

fin15_d

007 
0-20 10,5 9,5 5,5 7,0 116,

0 

79,9 24200 709 29,1 47,3 17900 398 <1 2,37 Ej fiberrik, 

lergyttja 

fin15_d

009 
0-20 11,3 17,1  

 

 

3,7 

9,9 175,

0 

85,0 36800 488 37,0 61,8 20100 286 <1 17,8 Fiberrik, 

lergyttja 

fin15_d

010 
0-20 7,18 7,2 5,1 5,8 551,

0 

78,3 16100 1290 58,2 41,3 14100 459 <1 6,12 Fiberrik, 

geleartad, ler 

fin15_d

011 
0-20 10,2 29,2 3,9 10,3 222,

0 

78,4 35900 563 40,7 73,0 19500 309 1,7 9,2 Fiberrik, 

geleartad, ler 

fin15_d

012 
0-20 8,2 25,8 2,1 11,1 146,

0 

60,4 37400 454 35,3 59,5 17000 220 <1 3,02 Fiberrik, 

lergyttja 

fin15_d

013 
0-20 6,9 13,2 0,7 8,5 52,2 46,2 37000 401 25,6 29,2 14100 160 <1 0,83 Fiberrrik, 

lergyttja 

Jämför- - - 51,6 0,2 21,5 80,8 37,6 61557 2297 44,4 28,1 1236 151 0,1 0  
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värde 

Lokal d009 som har högst TOC på 11,3 % har även högst koncentration av svavel. Lokalen har                 
även högst koncentration av metylkvicksilver samt koppar. Lokal d007 har näst högst            
koncentration av TOC på 10,5% samt och tredje högst svavel koncentration. Lokalen har högst              
koncentration av kadmium. Lokal d011 har tredje högst koncetration av TOc (10,2%) och näst              
högst koncentration av svavel. Denna lokal har högst koncentration av bly och näst högst              

metylkvicksilver.   
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Är data tagen på tillräckliga djup? 
Ej fiberrik: d003 (siltig lera), d007 (lergyttja) ,  
Fiberrikt sediment: d001 (gyttjelera), d009 (lergyttja), d010 (geleartad, lergyttja), d011          
(geleartad, lergyttja), d012 (lergyttja), d013 (lergyttja) 
Fiberbank: ingen fiberbank ( Norrlin et al. 2016) 

 
Iggesund (område I) 
Tabell 5. Beskriver vilka industrier som är belägna i Iggesund samt vilka metaller som de bör                
släppa ut och vilka koncentrationer som överskrider jämförelsevärdet 
Industrier Metaller som industrin bör släppa ut Koncentrationer som överstiger 

jämförelsevärdet på majoriteten 
av lokalerna 

Massaproduktion 
med sulfitprocess 

bly, kadmium, kobolt, koppar, zink     
och arsenik 

Arsenik, Kadmium, Krom, Koppar,    
Bly, Svavel, Zink, Kvicksilver,    
Metylkvicksilver (lite järn, nickel,    
kobolt)  Massaproduktion 

med 
sulfatprocess 

kvicksilver, aluminium och kisel, 
Metaller som finns naturligt (zink …) 

Sågverk Kvicksilver, arsenik, koppar, krom, 
zink, 

Träsliperi Brom, fetylkvicksilver 
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Tabell 6. Beskriver TOC, svavel och metallkoncentration för respektive provlokal. Provdjupet varierar            
mellan 0-20 cm. Koncentrationer som överskrider jämförelsevärdetvärdet från Östersjön har markerats           
med rött och övriga mätvärden har markerats med grönt. 

IGGESUND (område I) 

Lokal Prov- 

djup 

TOC 
 

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb S Zn Hg Metyl

-Hg 

Sediment 

[cm] [% av 

TS] 

[mg/kg TS] 

fin15_i

004 
0-20 6,82 94,3 4,4 16,3 114,0 214,0 48900 682 36,8 651,0 29000 591 2,7 3,28 Fiberrik, 

lergyttja 

fin15_i

011 
0-20 7,19 74,4 4,5 10,5 83,1 166,0 37100 601 31,5 498,0 21700 515 1,8 1,22 Skiktad, 

fiberrik 

fin15_i

013 
0-20 7,76 26,0 2,0 11,6 71,5 83,4 41000 380 31,3 168,0 27800 269 <1 2,25 Fifberrik, 

Lergyttja 

fin15_i

018 
0-20 17 78,0 4,0 22,4 182,0 174,0 69000 639 46,3 220,0 40500 662 4,4 3,12 Fiberbank 

fin15_i

021 
0-15 16 23,3 2,5 9,0 92,6 89,9 25200 196 21,2 117,0 25400 333 1,3 1,27 Fiberbank 

fin15_i

022 
0-20 9,92 24,5 4,0 10,9 112,0 105,0 33100 376 29,3 118,0 23000 364 1,3 1,28 Fiberrik, 

Lergyttja 

fin15_i

025 
0-15 6,18 13,0 1,1 11,0 59,9 52,8 40300 367 30,8 50,1 14400 167 <1 2,51 Ej fiberrik 

fin15_i

034 
0-20 4,71 16,0 1,9 10,3 66,0 69,1 35500 344 29,0 80,9 16900 222 <1 1,51 Fiberrik, 

Lergyttja 

fin15_i

037 
0-20 3,72 12,0 0,4 10,5 54,6 35,3 41600 353 27,6 39,2 5870 126 <1 4,52 Fiberrik, 

Lergyttja 

Jämför- 

värde 
- - 51,6 0,2 21,5 80,8 37,6 61557 2297 44,4 28,1 1236 151 0,1 0  

 
Är data tagen på tillräckliga djup? 
→ Ej fiberrikt sediment: i025 (i037 kan också klassas som ej fiberrik) 
→ I fiberbanken: i018, i021 (olika fiberbankar)  
→ I fiberrika sediment: i004, i013, i022, i034, i037, lergyttja, 
I0011 har tecken på skiktning, då träfibrer och träflis observerades på djupet 37-45cm men ej               
annars. ( Norrlin et al. 2016) 
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Marmen (område M) 
Tabell 7. Beskriver vilka industrier som är belägna i Marmen samt vilka metaller som de bör                
släppa ut och vilka koncentrationer som överskrider jämförelsevärdet 

Industrier Metaller som industrin bör släppa 
ut 

Koncentrationer som överstiger 
jämförelsevärdet på majoriteten av lokalerna 

Sågverk Kvicksilver, arsenik, koppar, krom, 
zink, 

Kadmium, bly, Koppar, Zink, Svavel, Kvicksilver 
och Metylkvicksilver 

Träsliperi Brom, fetylkvicksilver 

 
Tabell 8. Beskriver TOC, svavel och metallkoncentration för respektive provlokal. Provdjupet varierar            
mellan 0-20 cm. Koncentrationer som överskrider jämförelsevärdetvärdet från Östersjön har markerats           
med rött och övriga mätvärden har markerats med grönt.  
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Marmen (område M) 

Lokal Prov- 

djup 

TOC 
 

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb S Zn Hg Metyl

-Hg 

Sediment 

[cm] [% av TS] [mg/kg TS] 

fin15_m

002 
0-20 5,1 4,7 0,8 10,3 43,7 41,8 31800 398 28,8 43,1 2120 213,0 1,0 1,0 

Ej fiberrikt 

fin15_m

007 
0-15 36,4 3,9 0,6 5,0 8,5 15,8 18500 493 10,2 9,3 3840 48,9 1,0 5,9 

Fiberrikt 

n15_m00

8 
0-20 18,8 3,7 0,3 5,0 39,0 58,0 26100 314 21,3 50,9 1960 105,0 1,0 1,5 

Fiberbank 

fin15_m

009 
0-15 20,5 3,0 0,3 4,5 24,5 32,3 15800 305 13,7 38,5 2730 90,0 1,0 2,6 

Fiberbank 

fin15_m

012 
0-20 5,5 4,8 1,2 11,2 44,7 36,0 30000 372 28,9 38,8 2110 302,0 1,0 2,4 

Fiberrikt 

fin15_m

013 
0-20 7,6 6,3 1,1 10,4 41,5 48,9 27200 549 26,7 47,6 1770 269,0 1,2 2,6 

Fiberrikt 

fin15_m

015 
0-7 5,4 8,7 0,7 16,3 52,1 40,3 54400 1320 34,3 30,1 1670 228,0 1,0 0,8 

Ej fiberrikt 

fin15_m

015 
7-13 6,9 10,3 1,1 16,1 40,0 48,8 30400 908 26,6 44,8 2020 251,0 1,0 1,3 

Ej fiberrikt 

fin15_m

015 

13-1

8 

11,0 10,7 1,2 14,0 58,6 75,3 43400 926 32,0 80,9 2380 317,0 3,4 6,1 

Ej fiberrikt 

fin15_m

016 
0-20 3,7 6,3 0,8 14,9 34,6 24,7 32600 854 25,7 46,7 755 227,0 1,0 0,1 

Ej fiberrikt 

fin15_m

017 
0-20 10,7 4,6 1,0 7,4 38,6 51,9 23100 676 21,8 48,4 1690 220,0 1,3 3,1 

Ej fiberrikt 

fin15_m

018 
0-20 5,3 6,7 0,7 13,4 36,1 30,1 31500 624 26,2 60,8 1080 238,0 1,0 1,2 

Fiberrikt 

fin15_m

020 0-7 8,1 12,2 1,1 17,8 46,0 52,5 54600 1360 29,1 67,7 1880 310,0 1,1 2,6 Fiberrikt 

fin15_m

020 7-20 9,5 14,7 0,8 19,5 41,2 46,0 45800 1400 28,4 112 1810 226,0 1,2 3,2 Fiberrikt 

fin15_m

021 0-20 6,2 7,5 0,8 14,6 41,0 38,6 36000 569 29,8 66,9 1280 223,0 1,0 2,1 Fiberrikt 

fin15_m

022 0-20 6,7 5,8 0,7 10,2 33,6 30,2 24700 316 26,2 34,7 2650 190,0 1,0 1,0 Fiberrikt 

Jämför- 

värde - - 51,6 0,2 21,5 80,8 37,6 61557 2297 44,4 28,1 1236 150,9 0,1 0,0 
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Är data tagen på tillräckliga djup? 
Ej fiberrikt sediment: m002, m007, m015, m016, m017, älvsand, ibland siltig gyttja, enstaka             
träflis, inga fibrer,  
I fiberrika sediment: m011, m012, m018, m020, m021, m022, gyttjelera, mycket fiberrikt, små             
massafibrer 
I fiberbanken: m008, m009,  uteslutande träflis och barkflis 
→ proverna som visade på ej fiberrikt har ibland hög halt lera → kan tyda på att provet behövs                   
tas djupare (Norrlin et al. 2016) 
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Yttre fjärden (område Z) 
Tabell 9. Beskriver vilka industrier som är belägna i Yttre fjärden samt vilka metaller som de bör                 
släppa ut och vilka koncentrationer som överskrider jämförelsevärdet 

Industrier Metaller som industrin bör 
släppa ut 

Koncentrationer som 
överstiger jämförelsevärdet på 
majoriteten av lokalerna 

Sågverk Kvicksilver, arsenik, koppar, 
krom, zink, 

Kadmium, Koppar och Svavel 

Sulfat kvicksilver, aluminium och kisel, 
Metaller som finns naturligt 
(zink …) 

Tabell 10. Beskriver TOC, svavel och metallkoncentration för respektive provlokal. Provdjupet varierar            
mellan 0-20 cm. Koncentrationer som överskrider jämförelsevärdetvärdet från Östersjön har markerats           
med rött och övriga mätvärden har markerats med grönt.  
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YTTRE FJÄRDEN (område Z) 

Lokal Prov- 

djup 

TOC 

 

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb S Zn Hg Metyl

-Hg 

Sediment 

[cm] [% av TS] [mg/kg TS] 

fin15_z

001 
0-20 10,9 7 2,1 7,3 36,3 37,9 21200 331 15,7 20,1 8710 191 <1 0,6 

Fiberrikt 

fin15_z

002 
0-25 6,23 8 1,5 8,3 36,9 36,8 26000 367 16,2 16,3 6980 153 <1 1,0 

Fiberrikt 

fin15_z

004 
0-20 2,55 8 0,3 13,7 35,7 23,7 31000 940 19,6 16,6 970 113 <1 0,5 

Ej fiberrikt 

fin15_z

005 
0-10 2,32 7 0,3 10,0 33,2 22,4 25800 660 16,3 13,9 1310 92 <1 0,4 

Fiberrikt 

fin15_z

007 

0-15 30,1 4 0,8 4,5 41,1 41,9 10700 305 25,0 20,9 1150

0 

107 <1 1,5 

Fiberbank 

fin15_z

008 

0-20 20,3 10 1,3 8,4 51,4 76,4 28200 570 27,9 30,9 1350

0 

225 <1 0,6 

Fiberbank 

fin15_z

010 
0-20 3,71 15 0,4 10,2 35,0 26,3 30800 722 16,7 30,8 1550 114 <1 0,6 

Fiberrikt 

fin15_z

012 
0-10 2,28 8 0,3 12,8 36,0 23,7 33400 1140 19,0 16,0 1240 109 <1 0,3 

Ej fiberrikt 

fin15_z

013 
0-15 2,26 22 0,5 12,3 33,4 23,8 36400 2210 16,8 15,1 811 114 <1 0,3 

Ej fiberrkt 

fin15_z

016 
0-20 2,26 9 0,3 11,8 35,5 22,9 38500 2050 17,1 13,7 371 104 <1 0,4 

Fiberrikt 

fin15_z

017 
0-10 6,21 15 1,1 11,6 44,6 41,6 39900 807 20,2 24,2 7760 158 <1 0,8 

Fiberrikt 

Jämför

- 

värde 

- - 189 1,6 40,2 74,6 59,5 69357 26643 68,8 68,3 1911 233  0,0 

 

 
 

Är data tagen på tillräckliga djup? 
Ej fiberrikt: z004, z012, z13, lergyttja med ibland en liten mängd bark/träflis 

Fiberrikt sediment: z001, z002, z005, z010, z016, z017, lergyttja, innehåll av flis, luktar 

massabruk 

Fiberbank: z007, z008, stor andel fibrer, stickande lukt av massa 

→ proverna som visade på ej fiberrikt har mycket hög halt lera → kan tyda på att provet 

behövs tas djupare, annars ok ( Norrlin et al. 2016) 
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Figur  1. Karta över mätstationer i Bottniska viken.(SGU,2014) SE-1 mätstationen har använts till Yttre 

fjärden. SE-3 har använts till de resterande fyra områdena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



Referenser 
SGU(2014). SGU Kartvisare Miljöövervakning. Tillgänglig: 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-miljoovervakning-sediment.htm 2018-04-24] 
 
Johan Norrlin, Sarah Josefsson, Olof Larsson, Lijana Gottby, Kartläggning och riskklassning av 
fiberbankar i Norrland (2016), Sveriges Geologiska Undersökning, (SGU rapport nr 2016:21) 
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1416-1-rapport.pdf  

15 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1416-1-rapport.pdf


 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Aktivitetsrapport  

Dokumentkod 
W-18-71/G-4 

Datum 
2018-04-25 

Ersätter 
- 

 Författare 
Lisa Westander 
 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Sammanställning metallkoncentrationer  

 

En sammanställning av vilka metaller som finns var 
 

Tabell 1: Gulmarkering är inte direkt kopplat till industrin. Obs! det finns halter av alla metaller på 

alla ställen, men vi har valt att kolla på högre konc. än ref.värdena. 

Yttre Fjärden 

Sågverk 

Sulfat  

(Cd) S  Metyl Hg       (Cu)   

Marmen 

Sågverk 

Träsliperi 

Tjärtillverkning 

(tungmetaller) 

Stolpimpregnering 

(Zn, As) 

Cd S Pb Metyl Hg 

och Hg 

     Cu  Zn 

Norrsundet 

Sågverk 

sulfat  

Cd S Pb Hg och 

Metyl Hg 

    Cr Cu (Ni) Zn 

Ljusnefjärden 

sulfit 

sulfat 

sågverk 

tjärtillverkning  

Cd S Pb Metyl Hg      Cu  Zn 

Iggesund 

sulfit 

sulfat 

förkromning 

sågverk 

järnbruk 

träsliperi 

 

Cd S Pb metyl Hg 

och Hg 

 (Fe) As Co Cr Cu (Ni) Zn 

 



Sammanfattningsvis har det påvisats förhöjda halter Svavel i alla områden. Detta behöver dock inte              

nödvändigtvis bero på industrierna utan även andra samhällsfunktioner såsom gödsling i områdena. 

Alla områden överskrider jämförvärden för kadmium vilket indikerar på att alla industrier 

 

Sågverk 
Sågverk ska enligt teorin släppa ut kvicksilver, metylkvicksilver, arsenik, koppar, krom och zink,             

kadmium Alla områden visar på förhöjda halter av metylkvicksilver och koppar. Iggesund är det              

enda område där även arsenik, zink och krom finns i förhöjda halter, alltså alla metaller enligt teorin. 

 

(http://miljodatabas.skogsindustrierna.org/simdb/Web/main/report.aspx?id=92  ) 
Diskussion: Anledningen till att Yttre fjärden saknar  

 

(Kan vara tecken på sågverk->hög fiberhalt->mer metaller binds..?) Metyl-Hg känns sannolikt från            

träindustri 

 

Sulfatmassa 
Enligt teorin ska sulfatmassaproduktion resultera i utsläpp av kvicksilver och kadmium, men även 

andra metaller som vi dock inte har data på (tex. aluminium). Träd som används för produktion av 

massa innehåller också naturligt metaller, vilka är zink, koppar, nickel, kobolt, krom, bly, kadmium 

och kvicksilver. 

 

Sulfatmassabruk finns eller har funnits i Iggesund, Norrsundet, Ljusnefjärden och Yttre fjärden. Dessa 

områden har alla förhöjda halter av kadmium, koppar och metylkvicksilver. Iggesund, Ljusnefjärden 

och Norrsundet har dessutom förhöjda halter av bly.  

 

Obs: sannolikt ger sulfat upphov till bly, men det mesta av blyet har försvunnit i Yttre fjärden pga 

strömmar 

 

Sulfitmassa 
Sulfitprocesser ska enligt teorin släppa ut bly, kadmium, kobolt, koppar, zink och arsenik. 

De av våra områden där sulfitmassaindustri finns dokumenterat är Ljusnefjärden och Iggesund. Båda 

dessa områden har förhöjda halter av bly, kadmium, koppar och zink.  

 

Träsliperi 
Enligt teorin bedöms det att träsliperier kan ha släppt ut metylkvicksilver och sannolikt andra 

metaller som tagits upp av trädet. I båda områdena där träsliperi-industri har funnits (Iggesund och 

Marmen) så påvisas höga halter av metylkvicksilver. I övrigt påvisas i följande metaller i de båda 

områden som har haft träslipningsindustri: Cd, Pb, Cu, Zn. I Iggesund finns utöver de gemesamma 

även As, Co, Cr och Ni.  

 

Förkromning 
Förkromning genererar utsläpp av krom. Av de aktuella områdena så har förkromningsindustri 

funnits i Iggesund. I Iggesund påvisas krom. Utöver krom så påvisas i Iggesund även Cd, Pb, Hg, 

metyl-Hg, Fe, As, Co, Cu, Ni och Zn. 

http://miljodatabas.skogsindustrierna.org/simdb/Web/main/report.aspx?id=92


 

Järnbruk 
Järnbruk genererar järnföroreningar. Även andra typer av metallföroreningar kan genereras. 

Järnbruk har funnits i Iggesund. Järn finns i förhöjda halter i enstaka mätpunkter i det undersökta 

området. Dessutom påvisas i Iggesund även höga halter av Cd, Cr, Pb, Hg, metyl-Hg, As, Co, Cu, Ni 

och Zn. 

 

Tjärtillverkning 
Tjärtillverkning kan ge upphov till föroreningar genom tungmetaller då dessa kan finnas 

bundna till tex. sulfider i kolet.  Tjärtillverkning har funnits i Marmen och Ljusnefjärden. Vid 

båda dessa ställen finns höga halter av Cd, Pb, Cu, Zn. Även metyl-kvicksilver finns i både 

Ljusnefjärden och Marmen, 

 

( http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksam

heter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/inventering-och-identifiering/PM%20kemib

ranscherna%202011-06-15.pdf ) 
 

Stolpimpregnering  

Vid Marmen har ett industri för stolpimpregnering funnits, vilket enligt teorin kan ge utsläpp av 

arsenik och zink. I Marmen kan dock bara förhöjda halter av zink påvisas.  

 

 

Att göra: 

- skriva diskussion/analys vf vissa områden inte har alla metaller 

- Skriva om organiskt kol har påverkar mängden metaller, tex vilka metaller som borde vara 

med men inte är pga låg org. kolhalt? 

- svavel 

- Spelar Fiberbank vs fiberrik roll?  

 

 

Sen: 

-Jämföra med gränsvärden 

-Vilka medför ett miljöhot, tex. översedimentering, strömmar,  

 

 

Gränsvärdensanalys: 

 

 

 

 

 

Info om yttrefjärden från G3: Enligt teori: Vid Yttre fjärden i Norrbottens län finns ett 

pappersbruk och ett sågverk. 1928 påbörjades pappersmassaindustrin och har sedan dess 

varit ett sulfatmassabruk. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/inventering-och-identifiering/PM%20kemibranscherna%202011-06-15.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/inventering-och-identifiering/PM%20kemibranscherna%202011-06-15.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/inventering-och-identifiering/PM%20kemibranscherna%202011-06-15.pdf


 

 

från G3: De två mest utmärkande metallföroreningarna i Marmen är Kadmium och Bly, där              
alla uppmätta koncentrationer för dessa ämnen var högre än referensvärdena i           
Bottenhavet. Även Zink, Koppar och Metylkvicksilver utmärkte sig: mer än hälften av            
provpunkterna hade en koncentration högre än referensvärdena. Då de flesta          
koncentrationerna för kvicksilver inte är angivet i exakta decimaler kan inget konkret sägas,             
men alla värden som är exakt angivna är högre än referensvärden, varför det är sannolikt att                
halterna av Kvicksilver vid Marmen överlag är högre än bakgrundsvärdena. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iggesund 

 
Enligt data kan en koppling antydas mellan organisk kolhalt och metallhalt. Till exempel: 

Iggesund: lokal i018  har högsta TOChalt i området (17%) och ligger nära Iggesunds bruk. Här kan 

höga halter svavel också påvisas samt  har högst andel av  höga metallhalter. Här hittas 

överrepresentation av metaller som inte påvisas någon annanstans i området, tex. Co, Fe och Ni. 

Lokal med minst halt TOC (3,72%), i037, fattas dessa metaller. På denna plats påvisas endast Cd,Pb 

och metyl-Hg, vilka alla, förrutom metyl-Hg har markant lägre halter än provplats med högst TOC. S 

har lägst halt på denna lokal. 

 

Fiberbank/Fiberrikt sediment?: i018 och i021 är lokaler som är fiberbankar. De har både den högsta 

halten TOC (17 resp 16%), och vid jämförelser med en lokal som anses fiberfattig, i025 saknas höga 

halter av dessa ämnen, och även As, Hg och Cr. Däremot kan inga generella skillnader ses på 

provplatser mellan fiberrika sediment och fiberbankar. Fiberrika sediment och fiberfattiga sediment 

har inte heller någon korrelation mellan TOC-halt, även om fiberbankarna i området har högst TOC. 

 

Marmen  



 

De lokaler som klassas som ej fiberrika sediment är m002, m007, m015, m016 och m017, 

som fiberrika sediment m011, m012, m018, m020, m021 och m022 och fiberbankarna är 

sediment m008 och m009.  

Lokalen med högst TOC-värde (36,4%), m007 har en svavelhalt och metyl-Hg som 

överskrider jämförvärdena. En annan koppling mellan hög TOC och hög metallhalt finns 

dock inte här. Dessutom är lokalen inte en fiberrik sediment.  Den lokal med flest 

metallvärden över jämförelsevärdet  är m015 som ligger på den östra delen och är inte ett 

fiberrikt sediment och ligger relativt långt bort från någon industri. Hg är högst här 

(strömmar?). Den lokal med mest svavel,m016 har även lägst TOC (3,7%) och lägst metyl-Hg. 

Det finns ingen koppling mellan sedimenttyp och TOC här, mer än att Fiberbankarna har 

generellt högre TOC än de andra lokalerna, och att dess Znhalt inte överskrider 

jämförvärdena.  

m015 är den lokal med högst koncentration av koppar, zink,  bly, kvicksilver samt 

metylkvicksilver. Dess TOC ligger på 11%. Värt att notera är att denna lokal, som tidigare 

nämnt, klassas som ej fiberrikt.  Tillsammans med m012 har m015 även högst koncentration 

av kadmium. Värt att notera är att proverna som klassades som ej fiberrika, hade en hög 

lerhalt vilket kan betyda att mer fiber kan hittas djupare ner i sedimentet.  

 

Ljusnefjärden TOC och svavel 
Enligt data kan en koppling antydas mellan organisk kolhalt och metallhalt.  

Till exempel: 

Provlokalen  e031 har högsta TOC-halt i området (20,2 %) och är i en fiberbank. Halt över 

jämförvärdet av svavel kan påvisas ( 11000 mg/kg TS)  dock varierar svavelkoncentrationerna i 

området mellan 8680-18600. Lokal e031 har minst antal metallkoncentrationer över jämförvärdet i 

området. På lokalen är det metylkvicksilver och kadmium som överstiger gränsvärdet och dessa 

koncentrationer är de lägsta jämfört med de andra lokalerna. De två  lokaler som har högst 

svavelkoncentration är de som har en TOC-halt på 5,12 % och 10,5 %, (e030 & e018). Lokalen  med 

5,12% TOC är i en fiberbank och har en av lägsta koncentrationerna av metylkvicksilver och koppar 

av lokalerna och en av de högsta halterna för kadmium, bly och zink. Lokalen med 10,5% TOC har en 

av lägsta koncentrationer av bly och koppar och en av de högsta koncentrationerna för 

metylkvicksilver och kadmium. 

 



Jämför fiberbank med fiberrikt sediment 
 Ljusnefjädern 

I Ljusnefjädern finns det ej fiberrika sediment (e012, e025)  fiberrika sediment (e014, e030, 

e021) samt fiberbankar (e018, e020, e031) . I samtliga fiberbankar är koncentrationen av 

zink lägre än jämförelsevärdet, medan för ej fiberrika sediment och fiberrika sediment så 

ligger koncentrationen högre än gränsvärdet.  

För koppar är koncentrationen högre än jämförelsevärdet i de icke fiberrika sedimenten 

samt i de fiberrika sedimenten, med undantag av  e030. Endast en av lokalerna (e018) för 

fiberbankarna var högre än referensvärdet.  

Lokalen e014 (fiberrikt sediment) som har TOC på 5,86 har högst koncentration koppar, bly 

och zink medan lokal e018 (fiberbank) som har TOC på 10,5%  har högst koncentration av 

kadmium och metylkvicksilver.  Högst koncentration av svavel har e030. e031 har högst TOC 

på 20,2% men överskrider endast jämförelsevärdet lite till medelmycket  på kadmium, 

svavel och metylkvicksilver.  

 Sammanfattningsvis kan påvisas att Fiberbankar saknar höga halter av Zink, och att Kopparhalten är 

låg och bara överstigerjämförvärdet marginellt på en av dessa lokaler. 

 

Norrsundet 

I Norrsundet klassas alla lokaler som fiberrika sediment förutom lokal d003 som klassas som 

icke fiberrikt. Lokalerna som är lokaliserade i fiberrika sediment kallas d001, d009, d010, 

d011, d012 och d013. Samtliga lokaler har högre koncentration av kadmium, koppar, bly, 

svavel, zink samt metylkvicksilver jämfört med jämförelsevärdet.  

Högst koncentration, som överstiger jämförelsevärdet, av kadmium har lokal d007, vars TOC 

är 10,5%. Lokal d010, som har TOC på 7.18% har aningen lägre koncentrationsnivå på 

kadmium än lokal d007.  d010 har även högst koncentration på krom och zink, samt är även 

den enda lokalen där nickel överskrider referenskoncentrationen. Koncentrationen är krom 

är markant mycket högre jämfört med resterande lokaler.  Lokalen d009 har högst TOC på 

11,3% samt har högst koncentrationer, som överskrider jämförelsevärdet, för koppar, svavel 

samt metylkvicksilver.  

d003, som har TOC på 6,27% överstiger referensvärdet på fyra metaller samt svavel, men 

värdet för koncentrationerna är generellt låga jämfört med de fiberrika sedimenten.  

Lokal d011 är den enda lokalen där kvicksilver överstiger referensvärdet, samt är den lokal 

där koncentrationen av bly är som högst.  

 

Yttre fjärden 

Lokalen z007 är den lokalen med högst TOC-halt på 30,1 % och en av de högsta 

koncentrationerna av svavel på 11500 mg/kg TS. Den lokalen har den högsta 

koncentrationen av metylkvicksilver jämfört med övriga yttre fjärden, övriga 

koncentrationer är under jämförelsevärdet. Lokalen z001 är den enda som har en kadmium 

koncentration över jämförelsevärdet och den har TOC-halt på 10,9%. Även z002 har relativt 

hög Cdhalt. Dessa 2 har dessutom hög svevelhalt.  På samma sätt har lokalen z008 den enda 

kopparkoncentration över jämförelsevärdet och ett TOC-halt på 20,3 %. Både z007 och z008 



har väldigt höga svavelhalt samtidigt som de har en hög TOC. Dessa är även mitt i 

fiberbankar.  

I Yttre Fjärden klassas  lokalerna z004, z012 och z013 som ej fiberrika sediment, z001, z002, 

z005, z010, z016, z017 som fiberrika sediment och z007 och z008 som fiberbankar.  

Koncentrationen av metylkvicksilver är över referens i samtliga lokaler. Högst koncentration 

av metylkvicksilver finns i lokal z017. Denna ligger nära Lövholmens sågverk  och är 

dessutom  en av fem lokaler där koncentrationen av svavel överstiger referensvärdet. Två av 

lokalerna som överstiger referensvärdet på svavel är fiberbankar, och resterande tre är 

fiberrika sediment. z001 är den lokal med högst koncentrationsvärde på svavel, och är även 

den enda lokalen där kadmium överstiger referensvärdet. Lokal z008 är den enda lokalen 

där kopparkoncentrationen överskrids referensvärdet. Koncentrationen av både arsenik och 

mangan är långt under referensvärdet i samtliga lokaler, men även i kobolt, krom, järn, 

nickel, bly samt zink överskrids inte alls. Värt att notera är proverna som klassas som ej 

fiberrika har en mycket hög lerhalt, vilket kan tyda på att proven är över sedimenterade och 

borde tas på ett större djup. Z016 ligger långt ut i fjorden och påfrestas mycket av stark 

vattenström och har låga halter metaller.  

 

 

Tolkning av data: Förhöjda halter av Kadmium, Koppar och svavel, inte de andra förväntade              

ämnena. Pga stark genomströmning av vatten? Piteåälven rinner igenom här, och även en             

snödeponi finns här så vattengenomomströmningen är väldigt hög. 
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Fiberbankar  
Längs norrlandskusten i Sverige finns det en mängd massafabriker som tidigare           
släppte ut stora mängder träfibrer och processkemikalier i närliggande vattendrag.          
Detta ledde så småningom till s.k fiberbankar. 1969 infördes striktare lagstiftningen           
kring miljögifter och detta ledde till att utsläppen kontrollerades hårdare och           
minskade kraftigt. Fibrerna ligger nu på botten av Östersjön, ofta orenade, vilket kan             
påverka omgivande miljö mycket negativt. Fiberbankarna kan idag vara         
översedimenterade, men landhöjningen i norra Sverige resulterar i att fiberbankarna          
utsätts för erosion i form av vind och vågor, vilket kan frigöra processkemikalierna             
från de underliggande sedimenten (SGU, u.å).  
 
Fiberrika sediment 
Längre bort från utsläppskällan kan fiberrika sediment hittas. Dessa sediment består           
av träflis och träfibrer, som transporterats med vattenströmmar från fiberbankar till           
havsbotten. Fiberrika sediment är ofta utspridda över stora ytor och har en mörkgrå             
färg. (Länstyrelsen Gävleborg, 2016).  
 
Projekt Fiberbankar i Norrland (FIN) 
“Fiberbanksprojektet” pågick under 2010-2012 och var ett samarbete mellan SGU          
och Västernorrlands län, där fiberbankar kartlades och analyserades. Detta         
mynnade ut i ett projekt som pågick i tre år från 2014 och var ett samarbetsprojekt                
mellan Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Havs- och Vattenmyndigheten        
och länsstyrelserna i Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens, Jämtlands och        
Norrbottens län. Projektet ledde till att höga halter av bl.a tungmetaller kunde            
påvisas i sediment från fiberbankar (Länsstyrelsen Gävleborg, 2016). 
 
 
 



 

Referenser  
Sveriges Geologiska Undersökning (u.å), Fiberbankar, Tillgänglig: 
https://www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-kust/fororenade-sediment/fiberbankar
/ [2018-03-27] 
 
Länsstyrelsen Gävleborg (2016), Fiberbankar i Norrland (FIN) , Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/sa-mar-miljon/miljogifter/P
ages/fiberbankar-i-norrland-(fin).aspx  [2018-03-28] 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-kust/fororenade-sediment/fiberbankar/
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http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/sa-mar-miljon/miljogifter/Pages/fiberbankar-i-norrland-(fin).aspx
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Gränsvärden för metaller i sediment 
 
Sammanfattning 
Med syfte att öka förståelse för de gränsvärden som idag finns kring metaller i sediment               
samt hur dessa gränsvärden uppkommit. Definierar vad som anses vara ett förorenat            
område samt på vilka bedömningsgrunden man idag avgör vilka åtgärder som bör tas samt              
huruvida ett område klassas som en risk för miljön eller inte. Vilka områden är redan               
undersökta och vilka metoder användes i de aktuella länen Västernorrland, Gävleborg och            
Norrbotten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Gränsvärden för metaller i sediment 
 
Vad är ett förorenat område?  
Ett område klassas som förorenat om halterna överskrider lokal eller regional bakgrundshalt, 
dvs halterna av förorening mäts i förhållande till områdets ursprungliga halt samt eventuella 
diffusa antropogena tillskott. Området kan vara förorenat från en eller flera punktkällor. 
Eftersom det pågått under lång tid uppskattar naturvårdsverket att det finns ca 22 000 lokalt 
förorenade områden i Sverige. Förorenade områden medför ofta ett betydande utsläpp av 
ämnen med oönskade miljöeffekter som följd. Även de områden som inte utgör ett miljöhot 
idag, kan vara allvarliga hot i framtiden. Större mängder förorenade volymer kan generellt 
utgöra en större risk än mindre volymer, detta gäller dock ej för föroreningar med mycket hög 
toxicidetet (t.ex. dioxiner) som alltid klassas som mycket hög risk (Naturvårdsverket 1999). 
Den uppmätta halten av ett ämne har jämförts mot ett riktvärde, vilket genererar en riskkvot. 
Generellt kan kvoter större än 1 tolkas som en risk. Hur mycket större än 1 kvoten är avgör 
huruvida värdet ska tolkas med försiktighet eller som ett område med en potentiell risk 
(Stjärne, Rydja & Haglund 2017). 
 

Metodik  
Ett sätt att inventera förorenade områden är så kallade MIFO (metod för inventering av              
förorenade områden)-metodiken som är framtagen för att riskklassificera förorenade         
områden på land. Eftersom det inte finns någon motsvarande metod för marina områden har              
Länsstyrelsen i Västernorrland tagit fram en egen metod, dock baserat på MIFO, för att              
riskklassificera fiberbanker med fibersediment i marin miljö där andra förutsättningar gäller.           
(Stjärne, Rydja & Haglund 2017)  
 
Bedömningsgrunder  
Bedömningsgrunderna används för att bedöma både stora och små områden samt där även 
del av ett vattensystem som förorenats av en punktkälla ingår. Alla typer av föroreningar ska 
kunna bedömas. Bedömningsgrunderna används sedan för att göra en typ av samlad 
bedömning av riskerna kring ett förorenat område i syfte att kunna gå vidare med beslut om 
efterarbete eller åtgärder. Riskerna för människa bedöms för varje individ, alltså att risken för 
en människa bedöms lika oavsett antal människor som exponeras för föroreningen. Risker 
för miljön bedöms med hänsyn till ekosystem och dess arter och alla risker bedöms både för 
idag och framtiden. Finns det alltså en risk att en förorening kommer spridas i framtiden så 
ska de tas med i riskbedömningen för negativa effekter i framtiden. (vad kommer marken 
användas till i framtiden? Finns det någon översiktsplan för området? Vad medför det för 
risker?) Alla parametrar bedöms separat och läggs samman i en riskklassning, som kan 
göras flera gånger för samma sediment om ny data tas fram (Naturvårdsverket 1999).  
 
Bedömningen ska alltid göras så att riskerna inte underskattas, det vill säga baserat på 
“troligt men dåligt” fall. Hade man istället baserat det på “det värsta fallet” kan risken 
överskattas. Bedömningen beror även på osäkerheter i underlaget som avgör hur strängt 
bedömningen bör göras. För att jämföra riskerna med varandra delas riskerna in i klasser:  
 

 



Klass 1A – Synnerligen stor risk  
Klass 1B – Mycket stor risk  
Klass 1C – Särskilt stor risk 
Klass 2 - Stor risk  
Klass 3 - Måttlig risk  
Klass 4 - Liten risk 
 
I varje klass tar man hänsyn till:  
• föroreningarnas farlighet  
• föroreningsnivå  
• spridningsförutsättningar  
• känslighet/skyddsvärde  
 
Genom att sammanställa dessa faktorer så kan en sammantagen klassificering göras. 
(Naturvårdsverket, 1999)  
 
Gränsvärden 
I bedömningsgrunderna för riskerna med fibersediment finns två huvudaspekter: 
Föroreningarnas farlighet och föroreningarnas nivå. I Sverige finns inga fastställda riktvärden 
som gäller i allt sediment, istället har länsstyrelsen i Västernorrland använt riktvärden och 
gränsvärden från flera olika föreskrifter och myndigheter. Hav, vattendrag, sjöar och 
grundvatten ingår alla i EU:s Ramdirektiv för vatten. Ramvattendirektivet är integrerat i flera 
olika lagtexter såsom vattenförvaltningsförordningen, i vilken miljöpåverkan från förorenade 
sediment ingår.  
 
Föroreningsnivå  
Föroreningsnivåer som är en av grunderna i bedömningsgrunderna för fibersediment 
bedöms för varje förening separat i varje medie som den förekommer. Man väger då 
tillstånd, avvikelse från jämförelse, volym förorenade massor samt mängd förorening. 
Föroreningsnivåer samlas sedan i riskbedömningen där alla föroreningar med hög risknivå 
samlas.  
 
Västernorrland  
För bly och kadmium har Havs och vattenmyndighetens föreskrift om klassificering och 
miljökvalitetsnormer i ytvatten (HVMFS 2015:4) använts. För koppar, krom, zink, arsenik och 
kvicksilver har riktvärden från Kanadensiska CCME (CCME 2016), Canadian Council of 
Ministers of the Environment, använts, vilka anges i ISQG (Interim Sediment Quality 
Guideline). I denna återfinns riktvärden för marin miljö, vilka har använts för fiberområden 
som ligger vid kusten. Några riktvärden för kobolt finns inte från varken CCME eller Havs 
och vattenmyndighetens, så riktvärden från Holland användes från Maximum Permissible 
Concentrations (RIVM, 2001). För Nickel användes norska riktvärden från PNEC, Predicted 
No Effect Concentration, vilket innebär att gränsvärdena är under den nivå där inga effekter 
kan förväntas från sediment. (Länsstyrelsen Västernorrland, Riskklassning av fiberbankar i 
Västernorrland). För Metylkvicksilver används riktvärdet från ESL (Environmental Screening 
Levels) databas från region fem med riktvärden för sediment, då detta område har ett 
liknande klimat som Sverige. (Stjärne, Rydja & Haglund 2017) 

 



Tabell 1: Riktvärden som använts för metaller vid tillståndsbedömning för fiberbankar och 
fibersediment 

HVMFS 2015:4 CCME (ISQG - 
marin) 

NORGE 2016 
(PNEC) 

RIVM 
(MPA/MPC) 

US EPA  
RCRA, Region 5 
(ESA) 

Bly Koppar Nickel Kobolt Metyl-kvicksilver 

Kadmium Krom    

 Zink    

 Arsenik    

 Kvicksilver    

 
Andra län 
Fiberbankar har kartlagts och provtagits i de fem norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten,           
Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. För att testa riskklassningsmetoden valdes ett          
område per län ut. Riskklassningen av dessa områden genomfördes enligt Länsstyrelsen           
Västernorrlands metodik för riskklassning av fiberhaltiga sediment.  
 
Gävleborg  
Riskklassningen för Gävleborg genomfördes enligt en liknande metodik som beskrivits ovan 
och som senare har vidareutvecklats av Länsstyrelsen i Västernorrland. I Gävleborg har fyra 
områden undersökts: Norrsundet, Ljusnefjärden, Stocka och Iggesund. Alla dessa har 
riskklassats enligt nämnd metodik. Det finns emellertid flera områden i länet som inte ännu 
har inventerats.  Riskklassningen i Gävleborg ingick i den stora kartläggningen och 
riskklassningen av fiberbankar i Norrland som genomfördes 2014-2016.  
 
Norrbotten  
I projektet FIN (Fiberbanker i norrland) ingår alla de fem Norrlandslänen (Gävleborg, 
Västernorrland, Norbotten, Västerbotten och Jämtland). I dagsläget har 17 områden 
undersökts i syfte att definiera potentiella miljöhot. Ett pilotområde per län har riskklassats 
enligt riskklassningsmetodiken för fiberhaltiga sediment som beskrivits ovan. Resultatet 
visade att fler inventeringar av förekomster av fiberhaltiga sediment bör genomföras, och ett 
flertal områden i Norrland återstår att undersöka.  

  

 



Figur 1: De undersökta områdena i Norrland som redan har riskklassats  

 
(Fiberbanker i Norrland, SGU, 2016)  
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Sammanfattning 
En utredning gällande varför fiberbankarna är ett miljöhot. Det finns olika           
föroreningar i bankarna, både metaller och organiska ämnen. Valt att begränsa           
texten till att fokusera på metaller men texten innehåller även en kort beskrivning av              
de organiska ämnena. Information om bedömning av risker, föroreningsnivå och          
spridningsförutsättningar gällande föroreningar har sammanställts.  
 
 

Varför är fiberbankarna ett miljöhot? 
Stora mängder av träfibrer och processkemikalier har släppts ut från olika           
utsläppskällor inom massaindustrin. I dessa fiberbankar är föroreningar bundna till          
fibrerna i olika utsträckning. Enligt Haglund, E. & Rydja, K. & Stjärne, A. (2017)              
kunde undersökningarna av områdena visa höga halter av metallerna arsenik, bly,           
kadmium, kvicksilver, kobolt, koppar och zink nära sulfitmassabruk. Dessa metaller          
sprids i alger och fisk och det är genom dessa som mätningarna görs. Eftersom              
ämnena är fettlösliga så lagras de i levande organismer. Kvicksilver har använts i             
skogsindustrin och för att bleka pappersmassa (klorgas). Även kvicksilver i organisk           
form har använts i pappersindustrin. Kisaska är en järnoxid som innehåller höga            
halter tungmetall och är en restprodukt som bildas när svavelkis rostas. Svavelkis            
användes också i pappersbruk (SGU, u.å.). Innan kisaskans skadeverkningar blev          
kända användes den som bland annat markutfyllnadsmaterial vid kajer         
mm.(Länsstyrelsen, 2017). 

Andra ämnen förutom metallerna 

I Haglund, E. & Rydja, K. & Stjärne, A. (2017) påvisas att ett flertal föroreningar 
identifierats i fiberbankarna. Förutom metaller så utgör även organiska ämnen en del 



av föroreningarna. Deras undersökningar avgränsas vid att främst utreda förekomst 
av klorerade organiska ämnena.  

● klorerade organiska ämnen som dioxiner och furaner  
○ uppkommer oavsiktligt vid en mängd olika processer vid tex vid 

klorblekning av massan 
● klorfenoler 

○ använts avsiktligt till att skydda trä mot svampangrepp 
● klorbensener 

○  avsiktligt som kemikalie i industriell process 
○ oavsiktligt vid termiska processer där organiskt material och klor är 

närvarande 
● bekämpningsmedel  

○ Diklordifenyltrikloretan (DDT)  
○ Hexaklorcyklohexan (HCH)  

● Polyklorerade bifenyler (PCB)  
○ en stor grupp av ämnen som har använts i bland annat elektrisk 

utrustning som kondensatorer och transformatorer, men även som 
tillsatts ämnen i kopieringspapper och som mjukgörare på golv och 
betongfogar  

 
Polyaromatiska kolväten (PAH)  

○ en grupp ämnen som bildas vid ofullständig förbränning av organiskt 
material  

 

Bedömning av risker (föroreningars farlighet) 
Risker bedöms efter föroreningarnas hälso- och miljöfarlighet och farligheten syftar 
på ämnets inneboende möjlighet att skada människa och miljö 
(Naturvårdsverket,2002). Oftast förekommer flera föroreningar på ett och samma 
område men dess samverkan är oftast okänt vilket gör att samverkanseffekter 
mellan föroreningar ej tas med gällande en förorenings farlighet. Dock påverkar 
förekomsten av flera föroreningar den samlade riskbedömningen, där den totala 
risken för området blir högre desto fler föroreningar som förekommer.Bedömningen 
över hur farlig en förorening är på en viss plats görs med hjälp av 
Kemikalieinspektionens föreskrifter som berör ca 2200 ämnen. Denna inkluderar en 
Begränsningslista  som syftar till de kemikalier vars användning styrs av begränsade 
regler eller är otillåtna att använda. Som första steg vid analys av en förorenings 
farlighet ska denna lista tas i hänsyn och ämnena i denna lista klassas som hög eller 
mycket hög farlighet . Steg två är att kontrollera om föroreningen ingår i 
Kemikalieinpektionens OBS-lista som innefattar ca 200 ämnen och utgör att 
föroreningen ska ses som allvarlig. Därefter analyseras farligheten mer ingående 
faroklasser som beskriver föroreningens olika riskfaser, se bilaga 1 och 2. 
 



Föroreningsnivå 
Föroreningsnivå är den halt,volym och mängd förorening som ett visst objekt har. 
Detta värde hittas genom att göra en graf med 90:e percentilen, alternativt att välja 
det näst högsta värdet av alla provsvar (eftersom metoden “troligt, men dåligt” 
tillämpas). Om det endast gjorts ett fåtal provtagningar väljs istället det högsta 
värdet. När en mark eller sediment har förorenats görs en uppskattning på hur stor 
mängd av den orsakande kemikalien som släppts ut, vilket görs genom provtagning 
och visitera objektet. Att bedöma om en mängd förorening är liten eller stor görs 
genom att titta på dess farlighet, se bilaga 3. När föroreningsnivåer tas fram så 
begrundas även “tillstånd” och “avvikelse från jämförvärde”. Slutsatserna för varje 
del förs in i riskbedömning. 
 
Hur man bedömer tillstånd 
Tillstånd är de risker som den aktuella halten har, vilket bedöms genom att jämföra 
med andra värdens effekter på miljön, så kallade “effektbaserade värden”. Det finns 
olika effektbaserade värden som ska användas som referens vid olika tillfällen. Vid 
analys av förorenade sediment finns, om än inte komplett, lista över riktvärden som 
ska fungera som referat vid jämförelser med provvärden: Om provets värde är 
mindre än riktvärdet: Mindre allvarligt,  provvärde 1-3 gånger riktvärdet: Måttligt 
allvarligt,  provvärde 3-10 gånger riktvärdet: Allvarligt, provvärde mer än 10 gånger 
större än riktvärdet: Mycket allvarligt. Om riktvärden saknas kan analys göras med 
hjälp av databaserna IUCLO och LOEC. 
 
Hur man bedömer avvikelse från jämförelse 
Metoden “avvikelse från jämförelsevärden” tar i hänsyn om objektet varit utsatt för en 
punktkälla genom att jämföra med värden ifall punktkällan inte fanns där.Med 
punktkälla menas om föroreningen spridits från en plats. Det område som blivit 
förorenat kallas därefter en sekundär punktkälla. Detta bedömningssätt ger alltså ett 
mått på hur platsen ser ut utan att ta i någon värdering i om objektet har önskvärda 
värden eller inte. Urbana områden har ofta ett högre jämförelsevärde av detta skäl. 
Jämförelsevärdena tas fram genom att göra undersökningar i området, och måste 
innehålla minst 5 prover för att vara trovärdiga. Då sätts det näst högsta eller högsta 
värdet som jämförelsevärde. Med områden med fler än 20 prover kan 
jämförelsevärdet fås även genom 90:e eller 95:e percentilen. För sediment i sjöar 
och vattendrag samt för havssediment används jämförelsevärden framtagna 
nationellt i  “Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag” och ”Bedömningsgrunder 
för kust och hav”. Om provvärden är mindre än jämförvärdet klassas området som 
Ingen eller liten påverkan av punktkälla. Om provvärdet är 1-5 gånger så stort som 
jämförvärdet, klassas objektet som Trolig påvekan av punktkälla samt om provvärdet 
är 5-25 gånger så stor som jämförvärdet har objektet stor påverkan av punktkälla. 
Därefter kallas området Mycket stor påverkan av punktkälla. Vad bör noteras är att 



klassning av sedimentförorening görs i högre grad med “avvikelse från jämförvärde” 
än med “tillstånd”. 
 
 
Spridningsförutsättningar  
För att uppskatta hur snabbt en förorening sprids i ett område behövs information om 
olika faktorer såsom geologi, hydrologi, markegenskaper, föroreningens nuvarande 
lokalisering och föroreningens egenskaper. Det skulle krävas mycket dataunderlag 
och resurser för att bestämma den exakta spridningshastigheten, utan det handlar 
snarare om att göra en översikt om föroreningsspridning pågår eller om den komma 
att ske och att även ange spridningshastighetens storleksordning. Utifrån nämnda 
faktorer så kan olika spridningsvägar för föroreningen i miljön undersökas 
(Naturvårdsverket, 2002).  
 
Spridning från och till byggnader och anläggningar 
Från byggnader och anläggningar kan utlakas och spridas vidare via andra medier såsom 
mark, sediement, eller grund/ytvatten. Genomsläppligheten för byggnader och marken är 
viktiga faktorer och förutom transport av föroreningar från byggnader så kan även flyktiga 
ämnen tränga in i byggnader från marken(Naturvårdsverket, 2002) .  
 

Spridning i mark och grundvatten 
Hur ämnen sprids i mark och grundvatten beror på den aktuella föroreningen. 
Vattenlösliga ämnen sprids på ett sätt och andra ämnen kan spridas i separat fas 
eller via damning. Ett antagande för vattenlösliga ämnen är att de sprids med 
samma hastighet som grundvattnet. Grundvattenströmning sker, i störst 
utsträckning,  i de skikt där friktionen är som lägst samt att den antas ske vinkelrätt 
mot höjdkurvorna. Detta resulterar i att föroreningens utbredning blir fingerlikande/ 
som kanaler när ämnet följer grundvattenströmning däremot kan den även ske åt 
andra riktningar tack vare diffusion och densitetsskillnader.   När det gäller en 
förorening som infiltrerar genom markytan och transporteras genom 
markvattenzonen ner till grundvattenytan så påverkas dess spridningshastighet av 
markens genomsläpplighet (Naturvårdsverket, 2002).  

Gällande det första antagandet för spridningshastigheten för vattenlösliga ämnen bör 
följande faktorer tas hänsyn till för att modifiera antagandet: 

● Hur fort föroreningen  bryts ned 
● Om föroreningen kan binds till marken 
● Om föroreningen kan transporteras snabbare än uppskattade 

grundvattenhastigheten på grund av andra faktorer 
○ torvjordar, torksprickor och sprickzoner 
○ dräneringsdiken, avloppsledningar, nedgrävda konstruktioner, pålar 



Spridningshastigheten för föroreningar i separat fas beror på markens 
genomsläpplighet och om separata fasen är lätt eller trögflytande. Om spridningen 
istället sker som damm påverkar översta markskiktets torrhet, vegetationutsträckning 
och markens utsatthet för vind spridningshastigheten(Naturvårdsverket, 2002).  
 
Spridning från mark och grundvatten till ytvatten 
Spridning till ytvatten sker via markavrinning och grundvattenflöde. Hur fort 
föroreningen sprids till ytvatten beror dels på de faktorer som nämndes i föregående 
avsnitt och dels på till exempel om föroreningen befinner sig i ett 
utströmningsområde eller ett inströmningsområde. För att uppskatta hur spridningen 
kommer ske från ytliga grundvatten kan kartor och ritningar över avlopps- och 
dagvattensystem vara bra att tillämpa tack vare att de kan fungera som dränering 
från förorenade områden. När det gäller djupare grundvattenflöden så kan de vara 
svåra att uppskatta. En till faktor som kan öka spridningshastigheten till ytvatten är 
högvatten och översvämningar(Naturvårdsverket, 2002). 

Spridning i ytvatten 
Här är faktorer som ytvattnets omsättningstid, dess hastighet, djupförhållanden och 
vind förhållande etc. viktiga för hur lång sträcka som spridningen sker per tidsenhet. 
Ämnen antas till en början att spridas med samma hastighet som vattnets strömmar 
och en stor vattenomsättning kan faktiskt göra så att föroreningarna  i vissa fall blir 
så pass utspädda att de inte överstiger skadliga nivåer. Med avseende på ojämn 
spridning i ytvattnet kan det första antagandet om hastigheten komma att ändras, 
fullständig inblandning sker oftast inte förens efter en längre sträcka. Hur lång tid det 
tar tills fullständig inblandning sker beror vattenföring, turbulens och 
bottenbeskaffenhet etc(Naturvårdsverket, 2002). 

 

Föroreningars utbredning i sediment 
Utbredning av föroreningar i sediment kan ske på två sätt. Det ena är att 
föroreningarna sprids i en separat sjunkande fas eller bundna till en snabbt 
sjunkande fast fas och det andra är föroreningarna i ett första skede sprids via 
ytvattnet för att sedan sedimentera. För att det andra sättet ska ske bör vattenflödet 
vara relativt lågt samt de lösta föroreningarna behöver kunna fästa på 
bottenpartiklarna. I hur pass stor utsträckning som sedimentationen sker beror alltså 
till viss del på vilken sorts botten det är. På sand och stenbottnar är sedimentationen 
liten tack vare att erosion sker till stor utsträckning medan på ler- och gyttjebottnar 
samt fiberbankar så sker sedimentation i större utsträckning(Naturvårdsverket, 
2002).  
 



Källförteckning 

(Naturvårdsverket, 2002). Metodik för inventering av förorenade områden. Rapport 
nr 4918 Tillgänglig: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-4918-6.pdf 
 

(Haglund, E. & Rydja, K. & Stjärne, A. 2017) Riskklassning av Fiberbankar i 
Västernorrland Slutrapport. Härnösand- Länsstyrelsen Västernorrland (Länsstyrelsen 
Västernorrlands publikationsserie 2017:06 ) Tillgänglig: 

http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikatione
r/rapporter/2017/2017-06-riskklassning-fiberbankar-i-vasternorrland-slutrapport-utan-
bilagor.pdf . 

SGU 

(SGU, u.å.) Fiberbankar Tillgänglig:  

https://www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-kust/fororenade-sediment/fiberbankar
/ [2018-03-29] 
 
Bilaga 1  

 

Tabell tagen från Metodik för inventering av Förorenade områden, 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet, vägledning för insamling av underlagsdata 
(s.21.-) 
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Bilaga 2 

 

Tabell tagen från Metodik för inventering av Förorenade områden, 
Bedömningsgrunder för miljökalitet, vägledning för insamling av underlagsdata (s.22) 

 



 

Tabell tagen från Metodik för inventering av Förorenade områden, 
Bedömningsgrunder för miljökalitet, vägledning för insamling av underlagsdata (s.29) 
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Översedimentering  
Massafabrikerna längs norra Sveriges kustlinje släppte ut miljöfarligt sediment i form 
av träfibrer och processkemikalier. Detta pågick från 1800-talet till 1969, då striktare 
lagstiftning infördes. Fiberbankarna som då bildats i närliggande vattendrag vid 
massafabrikernas utlopp för avfall resulterade i stora mängder fiberrikt sediment som 
spreds över ett större område längre från fabrikens utlopp. Det har gått många år 
sedan lagstiftningen ändrades, vilket har gjort att de miljöfarliga, fiberrika sedimenten 
kunnat översedimenterats . Detta innebär att övrigt material från havs- eller sjöbotten 
lagrats på det fiberrika sedimenten och isolerat det. Landhöjningen i norra Sverige är 
leder dock till att de översedimenterade materialet kan utsättas för erosion då 
påverkan av vind och vågor ökar. Om detta är fallet kan de miljöfarliga 
processkemikalierna frigöras och förgifta levande organismer.  
 
Fiberbankar i Norrland (FIN) 
Mellan 2010 och 2016 genomfördes ett projekt där fem län i norra Sverige 
samarbetade med Sveriges Geologiska undersökning och Havs-och 
vattenmyndigheten för att analysera och kartlägga fiberbankarna kring 
massafabrikerna. Detta projekt kunde påvisa att naturlig översedimentering med 
renare sediment skett i vissa fall, men det fanns flera områden där detta inte skett.  
(Sveriges Geologiska Undersökning, 2017) 
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Hur metaller påverkar mark, fiskar och människor?  
 
Metaller är grundämnen och finns naturligt i miljön men tack vare mänsklig påverkan har              
metallhalten i naturen ökat. I grunden kan en liten mängd av vissa metaller vara livsviktiga               
för både djur, människor och växter men på grund av till exempel industrianvändning av              
metaller kan metallkoncetrationen i naturen bli så hög att det blir giftigt. När metaller sprids               
till naturen räknas de som miljögifter och de bryts inte ner vilket gör att det kan ta lång tid                   
tills halterna minskar efter att ett visst utsläpp stoppats (Naturvårdsverket, u.å.). 
 
När det kommer till metaller i näringskedjan finns det två viktiga processer att nämna. Den               
första är bioackumulation som syftar på en haltökning i en levande organism, där halten i               
organismen är högre än i omgivningen (Havs och vattenmyndigheten, 2013-03-14a). Det           
innebär att ett stabilt ämne tas upp fortare i en organism än det bryts ner, sönderfaller eller                 
utsöndras vilket gör att dess koncentration ökar (Nationalencyklopedin, u.å.). Den andra           
processen kallas biomagnifikation vilket innebär att en anrikning av ett ämne sker uppåt i              
näringskedjan. Anledningen till att halten ökar uppåt i näringskedjan är genom att rovdjuret             
själv lagrar den ämnesmängd som lagrats i bytesdjuret (Havs och vattenmyndigheten,           
2013-03-14b). 
 
Länsstyrelsen har gjort undersökningar på hur föroreningar från fiberbankar ackumuleras i           
fisk i fiberrika områden. En studie gjordes på abborre i Hissmofors och Äggfors och visade på                
låga halter av metaller och organiska ämnen såsom dioxiner och PCB (Länsstyrelsen            
Jämtlands län, u.å.). Fisk med höga halter dioxiner och PCB kan skada människor när fisken               
äts. Detta då ämnena påverkar utvecklingen av nervsystemet och hjärnan samt skadar            
fortplantnings-och hormonsystemet hos framförallt kvinnor. Därför ska försiktighet beaktas         
gällande fisk i områden med förhöjda halter av dessa ämnen (Livsmedelsverket, u.å.). 
 
Intag av kvicksilver ger också negativ påverkan på nervsystemet och fortplantning men            
påverkar även hjärt och kärl, immunsystemet och njurarna. Kvicksilver ackumuleras i           
näringskedjan som metylkvicksilver, ett ämne som är farlig även i små doser. 
 
För höga halter av kadmium i kroppen uppkommer även denna genom kosten. Kadmium             
ansamlas lättare upp i njurarna vid järnbrist, vilket gör kvinnor mer utsatta. Orsaken till              
förhöjda kaliumhalter i kosten beror till stor del på gödsling i åkermark.  
 



Bly ger sig på nervsystemet vid blyexponering, där framförallt intelligensutveckling tar           
skada. Dessutom påverkas även blodtryck, hjärt och kärl. Detta är en fara både för              
människor och djur då blytransport framförallt sker luftväga och släpps ut från industrier             
och bensindriven trafik (Kemikalieinspektionen, 2015-12-08). 
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Åtgärder  
Bakgrund 
Det finns för närvarande ingen etablerad åtgärdsmetod för de förorenade          
fibersediment och fiberbankar som uppkommit från pappersbruk eftersom alla         
saneringsmetoder är relativt nya. De saneringsmetoder som idag har använts i olika            
projekt är övertäckning eller muddring. Åtgärderna delas in i Ex Situ  och In Situ.  
 

Åtgärdsmetoder 
Ex situ är åtgärder där det aktuella objektet grävs ur, såsom uppgrävning av             
sedimentet, deponi, avvattning och muddring. Muddring kan ske med olika tekniker           
men ofta används sugmuddring för sediment för att grumling inte ska ske.  
 
Med In situ behandlas objektet på plats. Metoden Monitored Natural Recovery, MNR            
innebär en naturlig självrening där de förorenade objekten återhämtas genom          
överlagring. Detta är en process som noga bevakas. Sedimentet täcks då med            
reaktivt (In situ behandling ) eller rent ( In situ övertäckning) material (Länsstyrelsen i            
Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Västernorrbotten och          
Norrbottens län, SGU, (u.å.).  
 
 
 
  



Källförteckning 
 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Jämtlands län,  Länsstyrelsen i 
Västernorrbotten och Norrbottens län, SGU, (u.å.)  Fiberbankar i Norrland. 
Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/tillstand
et-i-miljon/FIN_broschyr_26jan_högupplöst.pdf  

http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/FIN_broschyr_26jan_h%C3%B6guppl%C3%B6st.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/FIN_broschyr_26jan_h%C3%B6guppl%C3%B6st.pdf


 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
L-rapport 

Dokumentkod 
W-18-71/L-8 

Datum 
2018-04-02 

Ersätter 

 Författare 
Linnea Rosendal 

Handledare 
Ian Snowball 

Rapportnamn 
Dioxiner - fiberbankar 

 

Vad är dioxiner? 
Vid vissa förbränningsprocesser där klor ingår bildas s.k dioxiner. Dioxiner är fettlösliga 

(hydrofoba), toxiska och svårnedbrytbara ämnen. Eftersom dioxiner är hydrofoba kommer 

de inte lösas i vattenlösningar utan binder istället till fettvävnad. Höga halter av dioxiner 

återfinns i djur högt upp i näringskedjan och särskilt  i fisk. Ett flertal dioxiner är mycket 

giftiga och ökar risken för cancer, samt kan försämra immunförsvaret för en del djurarter 

(Naturvårdsverket, 2017).  

 

Råd från livsmedelsverket 
Människan får i sig dioxiner genom födan och livsmedelsverket har särskilda råd som 

involverar barn, ungdomar och barnafödande kvinnor. Barn och ungdomar är särskilt 

känsliga för dioxiner eftersom de utvecklas och växer. Kvinnor som är gravida eller planerar 

att bli gravida kommer överföra dioxiner till fostret och fostrets nervsystem  eller hjärna kan 

då påverkas vid höga halter. Denna grupp människor rekommenderas att inte att fisk från 

Östersjön mer än två till tre gånger per år (Livsmedelsverket, 2018).  

 

Dioxiner, tungmetaller och fiberbankar 
Fiberbankarna som ligger på havsbotten i närheten av massafabriker i norrland undersöktes 

i ett projekt kallat “Fiberbankar i Norrland” och högst halter av dioxiner uppmättes i 

Gävleborgs län. Dioxiner är en organisk förening, men det finns även oorganiska föreningar i 

fiberbankar såsom tungmetaller. Halten tungmetaller är också hög i Gävleborgs län, vilket 

gör att de oorganiska miljögifterna också är högst relevant i bedömningen om risker. Då det 

finns nio tungmetaller som undersöktes och endast två isotoper av dioxin så är 

undersökningen av tungmetaller mer omfattande, i jämförelse med just dioxiner (Gottby et 

al 2016).  
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Organiskt kol  
Alla molekyler där kol och väteatomer ingår kallas organiska. Oorganiska ämnen är alltså de              
ämnen som innehåller andra grundämnen, men inte kol och väte samtidigt. Kolet tillsammans             
med faktorer som pH, redoxförhållanden samt förekomst av konkurrerande joner styr i vilken             
omfattning metaller binds till marken. Metallerna binder antingen in genom olika ytreaktioner            
(både med org. material men även med järn- och aluminiumoxider) samt genom            
utfällningsreaktioner. För att förstå huruvida metallerna binder in till kolet eller inte är det              
viktigt att beakta i vilka former metallerna förekommer, ex minskar komplexbildning i regel             
toxiciteten. Forskning på det organiska kolets roll i maken har studerats under de senaste              
10-20 åren. Det organiska kolet finns ofta både löst i vatten samt bundet i marken.  
 
Löst kol komplexbinder gärna metaller och bidrar då till transport av föroreningarna. Eftersom             
humusämnen generellt kan binda metalljoner vid ett lägre pH värde än vad järnoxidytor kan              
är den en viktigare faktor för huruvida metallen binds in eller inte i många jordar. De                
aggregerade kolet bilder istället fast metallerna genom adsorption. Ett vanligt sätt att mäta             
koncentrationen humusämnen är att mäta koncentrationen just löst organiskt kol (DOC).           
Dock innehåller bara 50-75% av DOC kol i humusämnen. (Berggren D, Elert M, Gustafsson J               
P, Jarvis N,  Norrström A-C, (2006)).  
 
 
Sediment  
I sedimenten används riktvärden för de olika föroreningarna, där halten organiskt kol saknas.             
I sedimenten är det de organiska föroreningarnas samt metallernas benägenhet att binda till             
organiskt kol har stor betydelse för huruvida de sprids som föroreningar eller inte. Om              
sedimentet har en avvikande hög kolhalt gör det att föroreningar binder in till sedimentet och               
kan då finnas bundna i större utsträckning (skapa en högre föroreningshalt) utan att djur och               
ekosystemet påverkas. Därför är den organiska kolhalten relevant att ta hänsyn till när man              
undersöker spridning och föroreningshalt i sediment och ekosystem. I sediment med mer            
fibrer finns generellt en högre halt organiskt kol än i sediment utan fibrer (Stjärne A, Rydja K                 
och Haglund E (2017)). 
 
Kolhalten är även viktig vid beräkningar av halten av neutrala kvicksilversulfider så inverkan             
av kol (löst organiskt kol) inte finns med i de metoder man använder idag, vilket är en stor                  
brist då metyleringen i sediment försörjer sig på energiskillnaden mellan energirikt organiskt            
kol och sulfat. (Skyllberg U, Drott A, Lambertsson L, Björn E, (2006))  
 
  



Utfällning  
Organiska syror bildar starka komplex med många metaller vilket leder till att en hög              
koncentration löst organiskt kol (DOC) i marken motverkar bildning av utfällningar. Däremot            
kan det organiska kolet starkt kopplas till läckage av Cu och Hg från mark- och vattensystem.                
Koncentrationen organiskt komplexbundet Cu och Hg är mycket större än koncentrationen av            
andra former, vilket gör att en högre mängd löst organiskt kol som transporteras ut från               
marken, desto mer Cu och Hg lakas ur (den är alltså bunden så hårt till marken). För Cr och                   
Cu leder en högre DOC koncentration till högre metallutlakning (DOC komplexbinder fria            
metalljoner vilket gör dem mer lättlösliga). (Berggren D, Elert M, Gustafsson J P, Jarvis N,               
Norrström A-C, (2006)) 
 
Man kan alltså se det organiska kolet i marken som en nyckelparameter för huruvida              
metaller och andra föroreningar binder in till marken eller riskerar att spridas  
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Svavel i fiberbankar: ursprung och påverkan på 
sediment och spridning 
 
Sammanfattning 
 
Svavel som förorening  
Förbränning av svavel, som ingår i flera industriprocesser och fossila bränslen, ger upphov till              
svaveldioxid. När Svaveldioxid (SO 2) reagerar med vatten kommer svavelsyra bildas.          
Svavelsyran har förmågan att sänka pH-värdet, eftersom vätejoner frigörs när det           
bildas.Metalljoner som finns bundna till exempelvis markpartiklar kan påverkas av att           
marklösningen blir surare. När pH-värdet sänks finns risken för att metalljonerna går i lösning              
eftersom de då konkurrerar med vätejonerna (Havs- och Vattenmyndigheten, 2018) 
 
Svavel i lösning kan ge upphov till fria sulfidjoner som fungerar som en “fälla” för               
metalljoner. Sulfid kan bildas under reducerande förhållande, alltså i syrefria miljöer, och            
binder mycket hårt till metaller. Om syre finns tillgängligt kommer det tränga in i molekylen               
och separera metalljonen och sulfidjonen. Metallernas förmåga att binda till sulfid kan            
rangordnas enligt följande:  
Hg >> Cu > Pb > Cd Zn >> Co > Ni≃   

alltså bildar kvicksilver starkast sulfider och kvicksilver.  
 
Metallernas löslighet och biotillgänglighet är starkt beroende av mängden syre som finns            
tillgänglig. Syrefattiga förhållanden leder till att sulfider bildas, då svavel finns tillgängligt.            
Lösligheten av metalljoner är också beroende på halten humus i omgivningen, eftersom            
metalljonerna tenderar att binda hårt till humuspartiklar (Berggren Kleja et al, 2006).  
 

Svavel i massafabriker - ursprung 
Tillverkningen av pappersmassa kan ske på olika sätt genom olika processer. Den kemiska             
masstillverkningen innefattar tillverkning av sulfatmassa och sulfitmassa. I många         
fiberbankar längs Norrlandskusten så har båda dessa processer förekommit i stor skala            
(Gottby et al 2016). De verksamma ämnena i kokningen vid sulfatmassatillverkning är            
Natriumhydroxid (NaOH) och Natriumsulfid (Na 2S). I sulfitprocessen är det istället främst           
Magnesiumbisulfit (Mg(HSO3)2) som är det aktiva ämnet. Båda processerna gav, innan 1969            



då miljöskyddslagen trädde i kraft, upphov till utsläpp av svavelföreningar och           
metallföroreningar med de fiberhaltiga restprodukterna (Jirvall 1995). Från sulfatprocessen         
tros majoriteten av metallerna komma från träet i sig, men även från eventuella             
blekningsprocesser som kan ingå i sulfatmassatillverkningen. I sulfitmassatillverkningen så         
kommer metallföroreningarna främst från kisaskan som är en restprodukt från          
sulfitprocessen. (Apler 2016) 

 
Svavel i fiberbankar 
Som tidigare nämnt kan svavelföreningar binda in hårt till metaller och närvaro av svavel kan               
därför säga något om huruvida metaller i en fiberbank kan komma att bli biotillgängliga och               
spridas. 

 
Kvicksilver  
Kvicksilver är en tungmetall som i höga koncentrationer är mycket giftig för levande 

organismer. Höga halter av kvicksilver har påvisats i fiberbankar i norrland (Gottby et al 

2016). Kvicksilvers biotillgänglighet beror på svavelhalten i sedimenten, då metylkvicksilver 

och kvicksilver binder starkt till reducerande svavelgrupper (Sandström et al 2016). 

Kvicksilvermetylering innebär att fibrerna bryts ned och då de innehåller svavel och 

förhållandena är aeroba kommer sulfatreduktion leda till sulfidoxidation och metylkvicksilver 

frigörs. Metylkvicksilver är mycket biotillgängligt, eftersom metylgruppen för 

metylkvicksilver gör den mer fettlöslig och binder då starkare till fettvävnad o levande 

organismer (Skyllberg, 2003).  
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Vad är en tungmetall? 
De s.k tungmetallerna har en densitet större än 5 g/cm3. Flera tungmetaller är essentiella 
näringsämnen för levande organismer, men vissa av dem är också mycket toxiska i höga 
koncentrationer. Kadmium, kvicksilver och bly har ingen känd funktion hos växter eller djur 
utan är direkt toxisk.  
 
Tungmetaller finns naturligt i modermaterialet i marken och kan tas upp av vegetation, men 
mängden lösta tungmetaller i naturen har ökat genom antropogena orsaker (Eriksson et al, 
2011).  
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Sammanfattning 
År 2014 startade ett projekt kallat “Fiberbankar i Norrland” och där undersöktes fiberbankarna i fem               

län i norra Sverige. I denna L-rapport tas fem områden upp i tre av dessa län, vilka är Ljusnefjärden                   

(Gävleborg), Iggesund (Gävleborg), Norrsundet (Gävleborg), Marmen (Västernorrland) och Yttre         

Fjärden (Norrbotten). Marmen är en sjö, medan de andra områdena är i direkt anslutning till               

Östersjön. Fiberbankar kunde påvisas i Iggesund, Ljusnefjärden, Marmen och Yttre Fjärden. Stora            

mängder fiberrika sediment finns i samtliga områden. Flera områden har båtar i rörelse i form av                

småbåtshamnar intill fiberbankarna, vilket ökar risken för erosion.  

 

I Iggesund och Norrsundet i Gävleborgs län hittades högst halter av metaller. Trots att Norrsundet               

alltså inte har någon fiberbank, finns där mycket höga halter av exempelvis metylkvicksilver.  

 

Massafabrikernas omgivning och geologi  
Denna L-rapport bygger på projektet Fiberbankar i Norrland (2014-2016) som var ett            

samarbetsprojekt mellan Sveriges Geologiska Undersökning, Havs- och vattenmyndigheten och         

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län samt           

Jämtlands län och är en sammanställning av avsnitten Geologiska förhållanden och fiberutbredning            

för respektive område, samt avsnittet metaller som generellt beskriver metallinnehållet i           

fiberbankarna och de fiberrika sedimenten i de undersökta områdena.  

 

Bottnarna undersöktes då med fartygen Ugglan och Ocean Surveyor. Ibland uppstod problem med             

mätningarna, t.ex kan högt fiber-och gasinnehåll göra att de hydroakustiska signalerna från fartyget             

släcktes ut och kunde då inte ge en fullständig bild av bottenmaterialet, samt då en fiberbank ligger                 

endast på 1-3 meters djup försvårades mätningarna på grund av kort avstånd mellan fartyg och               

sediment, vilket påverkade signalerna.  

 

Gävleborgs län  
I detta län kommer tre områden med massafabriker beskrivas. Alla tre är kustområden och i två av 

områdena kunde fiberbankar hittas.  

 

Ljusnefjärden (område E) 
Detta område omfattar 6,7 km2 och är vattenområdet intill älven Ljusnans mynning och             

Ljusnefjärden. Lillgrytan är en liten ö som ligger utanför älvmynningen och där har ett delta av                



älvsand, älvgrus och älvsilt bildats. I deltats östra del har en fiberbank hittats. Norrut övergår               

fiberbanken till fiberrika sediment, för att sedan återkoncentrerats till en fiberbank vid fyren             

Storstensharet. Denna fiberbank är dock mindre än den vid deltats östra del. En ytterligare fiberbank               

finns uppe på deltat, som är som en fiberfylld grop. Alltså, totalt tre fiberbankar identifierades i                

område Ljusnefjärden. Sjunktimmer finns på botten, särskilt vid Lillgrytan.  

 

Det finns en småbåtshamn kring fiberbankarna, vilket ökar risken för erosion.  

 

Iggesund (område I) 
Området är 3,6 km2 stort och omfattar Byfjärden, Iggesundsfjärden och Gårdsfjärden. Två            

fiberbankar har påträffats. Den västra ligger i direkt anslutning till industriområdet och är troligen              

äldst. Den andra fiberbanken, som också är den största, ligger några hundra meter öster om den                

västra banken och är i anslutning till ett avloppsrör från fabriken. Avloppsröret är utmärkt på               

sjökortet. Iggesundsån genererar en vattenström som gör att sedimenten inte transporteras söderut.            

Den västra banken har påverkats av muddring på grund av byggnation av en nyare bro. Fiberrika                

sediment påträffas i hela det undersökta området. Det finns en del sjunktimmer på bottnen, särskilt               

norr om den östra fiberbanken. Det finns en småbåtshamn innanför området med fiberbankar, vilket              

innebär ökad risk för erosion och kraftig vattenrörelse. Mycket frekvent fritidsbåtstrafik under            

sommaren. 

 

Höga halter av flera metaller kunde fastslås i området kring massafabriken i Iggesund. Fiberbankarna 

innehåller höga halter arsenik, koppar, zink, krom, kadmium och bly.  

 

Norrsundet (område D) 
Området som undersöktes omfattar ett område som är 2,2 km2 stort. Kustområdet utanför             

Norrsundet är en utgörs av en ojämn och långgrund med uppstickande moränkullar. Terrängen på              

botten och på land är likartad. Hög halt av gyttjelera. Längst in i viken finns synliga, men små                  

massafibrer blandat med gyttjan, och ger bottenmaterialet en hög halt organiskt material. Fiberrika             

sediment finns utspridda i större delen av området, men inget området med mycket koncentrerade              

fibersediment som klassats som en fiberbank återfanns. Långt in närmare land är sedimenten             

reducerade och längre ut är ytskiktet oxiderat. Transport, erosion och sedimentation av            

bottenmaterialet sker relativt småskaligt. Landhöjningen har haft en betydande roll i detta            

småkuperade område och har gett upphov till skyddande grund och öar längre ut. I den norra delen                 

av undersökningsområdet finns stockar och betongkonstruktioner på botten som försvårade arbetet           

att ta prover. Längs in i viken vid Norrsundet finns en gästhamn för småbåtar, men detta kommer                 

främst ge ökad risk för erosion vid högsäsong av båttrafik. 

 

De fiberrika sedimenten i området innehåller främst höga halter krom och metylkvicksilver. Höga             

halter av metallerna zink och kadmium finns också i sedimenten.  

 

Västernorrlands län 
I detta län kommer ett område med massafabriker beskrivas. Området omfattar en sjö som har en 

fiberbank och stora mängder fiberrika sediment.  

 



Marmen (område M) 
Sjön Marmen tillhör Ljungans vattensystem och omfattar ett område på 5,4km2. Den största källan              

för utsläpp av fibrer ligger i Matfors ca 4,5 km uppströms Marmen. En del av älvsträckan                

undersöktes, men inte hela vägen upp till fabriksområdet då vattnet var mycket strömt och grunt.               

Bottenmaterialet i sjön är en blandning av bomullslika massafibrer och trä- och barkflis. En fiberbank               

finns i sjön och ytan är oxiderad (syrerik), vilket kan bero på mycket omrörning av vatten. Uppströms                 

fiberbanken finns en liten håla i älvens mynning, som fyllts med träflis och bark. Ytterligare               

uppströms minskar de fiberrika sedimenten och övergår till rent älvmaterial, typ älvsand. De mer              

lätta fibrerna har inte kunnat sedimenterade här eftersom det är mycket strömt. I sjöns östra del                

upptäcktes ett stort skredärr i en brant sluttning som kan ge upphov till att fiberrika sediment virvlar                 

upp och miljöfarliga ämnen kan då frigöras. Det förekommer sjunktimmer på botten i sjön, främst i                

den östra delen. Även rester av den gamla anläggningen för timmerflottning finns på botten i form                

av betongkonstruktioner. 

 

Marmen är en badsjö, och har minimal båttrafik.  

 

Norrbottens län 

I detta län kommer ett område med massafabriker beskrivas.   
 

Yttre fjärden (område Z) 
Undersökningsområdet Yttre fjärden ligger utanför Piteå och omfattar 9,8 km2. Yttre fjärden har             

kontakt med havet genom Pitsundet och kontakt med Inre fjärden genom sunden Djupsundet och              

Munksundet. Undersökningen gjordes i hela Yttre fjärden och även Inre fjärden. Piteälven rinner             

igenom både Inre och Yttre fjärden, vilket ger en hög strömningshastighet. Vattenföringen är             

periodvis kraftig. I Yttre fjärden finns en fiberbank. Större delen av fiberbanken ligger under tre               

meters djup, vilket försvårar mätningarna med fartyg. Ingen översedimentation på fiberbanken och            

sannolikheten för naturlig översedimentation i framtiden är mycket liten. Piteååsen, som ligger norr             

om Yttre fjärden, gör att jordarten till stor del består av sand och silt i detta område, vilket är                   

lätteroderat. I anslutning till fiberbanken, utanför hamnen i Yttre fjärden, finns sjunktimmer (Norrlin             

et al 2016) .  
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Fiberbankarnas påverkan på Östersjöns tillstånd 
 
Sammanfattning 
 
Östersjön är ett av världens största brackvattenområden och har en lång omsättningstid.  
 

Bakgrund 
Östersjön är ett geologiskt ungt hav och upptar en yta på 420 000 km 2 och utgör därmed ett                  
av världens största brackvattenområden. Det är dessutom ett relativt grunt hav vilket            
innebär att den totala vattenvolymen i förhållande till dess storlek är ganska liten. Östersjön              
har en omsättningstid på ungefär 30 år och är dessutom mycket isolerat från de stora               
världshaven, då det endast förbinds med dessa via trånga sund. Majoriteten av Östersjöns             
saltvatteninflöde tillförs från de omkringliggande saltare världshaven till Östersjön genom          
stormar. Detta vatten bidrar också med ökade syreförhållanden. Salthalten i Östersjön avtar            
norrut, vilket i hög utsträckning påverkar artsammansättningen (Ahtiainen et al, 2017). 

 
Östersjöns tillstånd 
 
Syre 
Syrgashalten i Egentliga Östersjöns djupvatten är generellt låg till följd av ett saltsprångskikt             
som bidrar till sämre omblandning (SMHI, 2012). Sedan 2013 så har dock syrehalten i de               
djupare delarna av Egentliga Östersjön ökat genom flertalet stora inflöden från Nordsjön. I             
november och december 2013 samt i mars 2014 så inträffade tre inflöden till Östersjön.              
Dessa medförde att saltvattensflöden nådde de djupare delarna av de mellersta delarna av             
Östersjön för första gången sedan 2003. I Januari 2015 så inträffade ett väldigt stort inflöde               
på 198 km 3. I november 2015 så inträffade även flera mindre inflöden, som dock inte               
påverkade de nordligare delarna av Östersjön. En följd av ovannämnda inflöden är att             
syrekoncentrationerna generellt ökade. Dock kan också inflödena lokalt ge upphov till           
syrgasvariationer. Utanför Bornholm (mätt vid 95 meters vattendjup) så varierade          
koncentrationen mellan 0.08 ml/l (november 2015) och 5.4 ml/l (februari 2015) (Naush et al              
2016). I Bottenviken och Bottenhavet är syreförhållande i bottenvattnet generellt godare           
eftersom att salthaltsskiktningen är mindre, vilket bidrar till en god omblandning. Det har             
dock noterats att syrehalterna i Bottenhavet har minskat seda 1970-talet, och ännu            



snabbare fortsatt minska sedan 1990-talet. Det finns flera möjliga orsaker till minskningen,            
men den tros främst bero på en ökning av vattentemperaturen, vilket gör att den mikrobiella               
respirationen ökar. Av samma anledning så bidrar även en ökning av DOC (löst organiskt kol)               
till minskningen. Slutligen så kan minskningen även förklaras av tillflöden av syrefattigt            
vatten från Egentliga Östersjön. 
 

Kemisk status med avseende på miljöfarliga metaller 
I Östersjön i stort har tusentals miljöfarliga substanser identifierats och majoriteten är av             
antropogent ursprung. I EU:s direktiv om prioriterade ämnen så finns så kallade EQS             
(Environmental Quality Standard)-värden, vilket är gränsvärden för koncentrationer av         
ämnen i vatten och i biota. Värden för sediment anges inte i detta direktiv. EQS-värdena               
ligger till grund för medlemsländernas statusklassning av vattenförekomster som utgår från           
EU:s ramdirektiv för vatten. (Ahtiainen et al, 2017). Enligt denna så uppnår Bottenhavets             
kustvatten ej god kemisk status eftersom att gränsvärden överskrids för både prioriterade            
ämnen, till exempel kvicksilver, men även för andra tungmetaller (VISS, 2016). 
 

Referensvärden 
SGU har ett antal nationella miljöövervakningsstationer för utsjösediment i bottenhavet och           
bottenviken. Referensvärdena för metallhalterna från mätstationerna bör jämföras med         
metallhalterna från fiberbanksområdena för att få en uppfattning av föroreningsgraden, det           
potentiella miljöhotet och för att kunna analysera och utvärdera dessa. Som referenspunkt            
för områdena Iggesund, Ljusnefjärden, Norrsundet och Marmen så valdes         
miljöövervakningsstationen SE-3, Södra Bottenhavet. För området Yttre fjärden valdes         
stationen SE-1, Södra Bottenviken/Kvarken (SGU, 2018). 
 

Är fiberbankar ett hot mot Östersjöns miljö? Relevanta frågeställningar  
 
För att kunna avgöra om fiberbankar och fiberrika sediment utgör ett hot mot östersjöns              
miljö är det först och främst relevant att få en uppfattning om hur höga nivåer av miljöfarliga                 
ämnen som finns i fiberbankarna i förhållande till utvalda bakgrundsvärden. Det kan vara             
relevant att jämföra med bakgrundsvärden från en orörd del av havsbotten (det finns ett              
antal mätstationer i bottenhavet). Det kan dessutom vara relevant (om det går) att få tag i                
referensvärden från de områden vi tittar på, eftersom att bakgrundshalter i berggrund etc             
kan skilja sig mycket åt. Att få en uppfattning om de geologiska förhållandena generellt är               
också viktigt. 
 
En stor del i huruvida fiberbankar och fiberrika sediment utgör ett miljöhot är vilka biologiska               
processer som pågår i fiberbankarna, och vilka arter som återfinns i dessa. Detta kan vara               
avgörande för huruvida metallerna kan komma att bli biotillgängliga eller inte. 
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I de tre länen som detta projekt involverar är det fem områden med fiberbankar och               

fiberrika sediment som ämnas att behandlas mer ingående. Dessa områden är Ljusnefjärden            

(område E), Iggesund (område I) och Norrsundet (område D) som är belägna i Gävleborgs              

Län, Marmen (område M) som är ligger i Västernorrlands län samt Yttre fjärden (område Z)               

som är beläget i Norrbottens län (Gottby m.fl, 2016). I denna rapport beskrivs industrierna              

som finns och som funnits i dessa områden. De aktuella industrierna är sulfatmassa fabriker,              

sulfatmassa fabriker, boardfabriker, sågverk och träsliperier.  

 

 

Bakgrund 
Under slutet av 1800-talet etablerades flera massaindustrier, sågverk och träsliperier längs           
norrlandskusten, då skogsindustrin expanderade kraftigt under denna tiden.        
Förutsättningarna för dessa industrier var väldigt goda på tiden tack vare den stora mängd              
orörd skog som fanns, samt närheten till havet gynnande transporten produkterna som            
producerades. Hanteringen kring dessa industriers avfall var vid industriernas start väldigt           
bristfällig, och först 1969 infördes miljöskyddslagen med krav på hur mycket avfallet skulle             
behandlas. Detta resulterade i att dessa industrierna under en lång period gav upphov till              
fiberbankar och de föroreningar som finns i dem (Monell & Santesson. 2007.)  
 

Sulfitfabriker 
Sulfitprocessen började användas i större omfattning 1880 talet. Vid produktion av           

pappersmassa genom sulfitprocessen, kokas träflis i en alkaliskt lösning som innehåller löst            

svaveldioxid, SO2. Vid framställningen av svaveldioxid rostas svavelkis med syre. En           

restprodukt av rostningen är kisaska, en typ av järnoxid som innehåller mycket tungmetaller             

som  bly, kadmium, kobolt, koppar, zink  och även arsenik (Gottsby m.fl 2016).  

S + O2  ⇌ SO2  
När svaveldioxiden blandas med vatten bildas svavelsyrlighet enligt 

SO2 + H 2O ⇌ H 2SO 

Svavelsyrligt kan sedan under kokningen av massan reagera med den alkaliska lösningen,            

och då bildas det i två reaktionssteg vätesulfit ( HSO3) och sulfit ( SO3). Metallen som mest har                
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använts som bas i den alkaliska lösningen är magnesium, men tidigare användes även andra              

katjoner såsom  natrium, kalcium och ammonium.  

MgCO 3 + 2H 2SO3 → Mg(HSO 3) 2 + CO2 + H 2O 

Mg(HSO 3) 2 + MgCO3 → 2 MgSO3 + CO2 + H 2O 

(Wikipedia, 2018) 

 

Det är vid denna del av processen, massakokningen, som ligninet löstes upp och träfibrerna              

bryts ned till pappersmassa. Vid nedbrytningen av träfibrerna fylldes processvattnet med           

fibrer samt de tungmetaller som naturligt finns i träden och även vätesulfit och sulfit. Det är                

detta processvattnet som orenat släpptes ut, och som har gett upphov till fiberbankarna.             

Hanteringen av kisaksan som bildades som en restprodukt har varierat, men på vissa ställen              

har kisaskan behandlas som avfall och grävts ner i marken. Detta har på vissa ställen gett                

upphov till en utlakning av metallerna från kisaskan till närliggande vatten (Gottby m.fl,             

2016).  

En nackdel med sulfitmetoden jämfört med sulfatmetoden är att det enda tillgängliga            

träslag som fungerar bra (Ek, u.å.a). Gran som träslag innehåller mangan, zink, bly, kadmium              

och kvicksilver jämfört med andra träslag, vilket kan ha resulterat i förhöjda halter av dessa               

metaller i de fiberbankar som har uppstått vid sulfitfabriker (Larsson, 1995).  

 

 

 
Figur 1. (Larrson, 1995) 

 

Föroreningar från sulfitprocessen består alltså främst av de metaller som finns i kisaskan,             

samt från de metaller som finns i gran. Även vätesulfit, sulfit, katjoner (främst magnesium)              

har släppts ut.  

 

Sulfatfabriker 

Sulfatprocessen uppfanns år 1882, och blev mot 1950-talet efter effektiviseringar i           

processen den dominerande processen för massaindustrin. Fördelen med sulfatprocessen är          

att alla typer av träslag kan nyttas, medan vid sulfitprocessen är det traditionellt mest gran               

som har använts. Likt sulfitprocessen är det vid massakokningen av träflisen som ligninet             

bryts ner varpå pappersmassa sedan kan framställas. Lösningen som trämassan kokas i är             

alkalisk och består utav natriumsulfat, Na2SO4, som under reducerande förhållanden bildar           

en jämvikt med natriumhydroxid, NaOH, och natriumsulfid Na2S. På samma vis som vid             



sulfitprocessen, är det under lösningen från massakokningen som har släppts ut och därmed             

gett upphov till fiberbankar (Ek, u.å.b).  

Andra restprodukter från sulfat fabrikerna är grönlut, som främst innehåller mesakalk, men            

även natriumkarbonat, lignin och ballastkemikalier som aluminum och kisel (Andersen,          

2015).  

Massan som produceras vid sulfatfabriker behövs ofta blekas (Ek, u.å.c) . Vid produktionen             

av klor som behövs till massa blekningen har kvicksilver används i så kallade             

kloralkalifabriker (Gottsby m.fl. 2016). Själva blekningen vid klorgas gav även det upphov            

föroreningar, främst i form av klorerade organiska substanser (Ek u.å.d).  

 

Boardfabriker 
Vid boardfabriken, där fiberskivor tillverkades samt industrierna som tillverkade plywood          

och träskivor har främst karbamidlim använts, och från detta limmet hittar man ofta             

organiska föroreningar som fenol, karbamid och formaldehyd. Om träskivorna har          

exporterats har ofta arsenik använts, vilket kan ha resulterat i förhöjda halter av arsenik i               

området där boardfabriker har funnits (Palm och Nilsson, 2005).  

 

Sågverk 
Föroreningar som härstammar från sågverk kommer från att man att man har skyddat sågat              

virke från blånadssvamp och lagrat timmer från insektsangrepp. Fram till 1940 talet            

sprayades ofta det sågade virket och från 1950 användes doppning metoden, alltså att             

virket doppades i ämnen som fungerade som bekämpningsämnen i ett kar. Ett ofta använt              

ämne var klorfenolpreparat, som dock förbjöds 1978. Om inte klorfenolpreparat användes,           

har andra preparat såsom fluorid- och kvicksilver baserade preparat njutas          

(Naturvårdsverket, 2010). För timret användes främst DDT (Diklordifenyltrikloretan) och         

Lindan som alltså är organiska ämnen (Gottby et al, 2016)(Jämtlands län 2016).  

Vid impregnering av virket har det ofta används ämnen som är miljöfarliga. Ämnen som ofta               

hittas i närheten av impregningingsplatsen är arsenik, koppar, krom, zink, kreosot,           

ammoniumalkaliska kopparföreningar, organiska fungicider och tennföreningar som idag är         

förbjudna (Naturvårdsverket, 2010). Fenylkvicksilver användes även fram till 1960-talet vid          

impregnering av slipmassa (Gottsby m.fl, 2016).  

Sågverk kan även ha miljöpåverkan på andra vis, t.ex kan yt- och grundvatten förorenas om               

virke lagras i marken, vid bevattning, limning/fogning och spill av kemikalier och oljor.             

Kväveoxider kan även släppas ut till luften vid torkning av virke. Andelen avfall från              

sågverken är idag relativt små, och utgörs av städbark. Tidigare deponerades slam från             

bevattningsbassänger, men idag ska slammet enligt lagstiftning hanteras genom t.ex          

avvattning eller kompostering (Naturvårdsverket, 2010).  

 



Träsliperier/ mekanisk massa 
Vid träsliperier har bland annat mekanisk massa tillverkats (Gottsby m.fl 2016). Jämfört med             

kemisk tillverkad massa har produktionen av mekanisk massa gett relativt få föroreningar,            

då massan behandlas mekanisk och inte kokas i kemikalielösningar. När metoden           

introducerades på 1840-talet slipades massan i träsliperier, men i dag behandlas ofta            

massan tidigare (Ek, u.å.e).  

Då impregnering av träet kan även ha skett vid flera träsliperier, kan i sådana fall samma                

föroreningar hittas på träsliperier. Träsliperier kan även ha gett upphov till träfiber utsläpp             

(Gottby et al, 2016).  

 

Ljusnefjärden (område E) 
Ljusnefjärden, och kringliggande områden har under en lång tid påverkats av           

industriprocesserna som har ägt rum i regionen. Under 1800-talet påbörjades flera           

verksamheter såsom Ljusne board, som var en boardfabrik, och även andra verksamheter            

som tjärtillverkning (kan ge utsläpp av tungmetaller), tillverkning av plywood och träskivor,            

kättingfabrik samt en mekanisk verkstad. Samtliga verksamheter är idag nedlagda. Just vid            

Ljusne board bedöms bedöms det att arseknikutsläppen som väldigt liten (Palm och Nilsson,             

2005). Fram tills 1972 släpptes avloppsvattnet dock ut orenat från Ljusne board. Vid             

området har även två sågverk funnits, Ala sågverk som startade 1855 och Ljusne sågverk              

som startade 1916. År 1975 fördes produktionen från Ljusna till Ala sågverk, som är i drift än                 

idag. Doppning användes vid sågverket och den använda kemikalien var          

Dowicide-pentaklorfenolpreparat. Vid Ljusnefjärden finns även Vallviks bruk som startade         

1908 och som är i drift än idag. Bruket producerade från dess start till 1974 sulfitmassa och                 

därefter sulfatmassa. Reningen av avloppsvattnet infördes sent, vilket resulterade i att           

processkemikalier från sulfatmassa och sulfatmassa processerna släpptes ut direkt. I          

dagsläget renas allt avloppsvatten vis sedimentationsbassänger, och en femtedel renas även           

biologiskt. Vid Marmaverken och Bergvik, två verksamheter som ligger uppströms från           

Ljusnefjädern kan även en ha haft en viss inverkan på bildandet av fiberbankar (Gottby et al,                

2016). Marmaverkan var under sin verksamhet en sågverkstad (Jornmark. u.å) och vid            

Bergvik byggdes under 1870 världens första sulfitmassafabrik. Den verksamheten         

förflyttades sedan i slutet av 1800-talet (Hembygdsförbund, u.å). 

 

Iggesund (område I) 
Vid Iggesund har både sulfit och sulfatmassaprocessen bedrivits vid Iggesunds bruk. Bruket            

påbörjade sin produktion av sulfitmassa 1916 och produktionen pågick fram till 1967, då             

den ersattes av sulfatmassaprocessen. Kisaskan som bildades under tiden som sulfitmassa           

producerades, såldes mestadels till utlandet, men under andra världskriget lagrades på           

Skälölandet. Därefter har kisaksan mestadels lagras i magasin, vilka kan ha läckt och bidragit              

till metallföroreningar. Mellan 1932 till 1991 användes klor för att bleka pappersmassan.            

Vid Iggesunds bruk släpptes processvattnet från industrierna ut orenat fram till Byfjädern            



fram tills år 1966. År 1966 byggdes sedimentationsbassänger, och år 1977 förbättrades            

reningen av processvattnet ännu mer när en luftad biologisk damm byggdes till. På ett              

närliggande området, Skärnöstippen, har diverse restprodukter från detta bruk och andra           

verksamheter deponerats från 1967. Innan dess magasineras restprodukter från bruket via           

en ränna till Byfjädern.  

 

Sedan 1988 finns det i Iggesund även ett sågverk, men då verksamheten startade efter dess               

att doppningsmetoden blev förbjuden bör föroreningarna som förknippas med doppning          

inte förekomma vid Iggesund. År 1988 förbjöds doppningmetoden, som gav upphov till            

miljöföroreningar i form av klorfenoler.  

Vid området ligger även Iggesunds järnbruk, som idag är nedlagt, där både en slagghög och               

kolhus finns (Gottby m.fl, 2016). Järnbruk påverkar den kringliggande miljön på flera vis,             

bland annat genom användning av naturresurser, elenergi och utsläpp till luft, vatten samt             

mark. Främst består utsläppen till luften dock av stoft, som bland annat innehåller             

komplexa metalloxider, koldioxid, kvävereningar samt kolväteföreningar. Stoftet faller        

sedan till marken, och förorenar marken. Andra utsläpp till marken består av deponering av              

slagger och oljigt glödskalsslam. Till vattnet består utsläppen främst av oljor, fetter och             

smörjmedel men innehåller även till mindre del zink (Widman. 2001). 
I Iggesund fanns det mellan 1905-1958 ett träsliperi som mekaniskt framställde           

pappersmassa. Träsliperiet byggdes år 1960 om till en ytbehandlingsanläggning var var i drift             

till 2009. Vid anläggningen utfördes hårdförkromning, vilket har gett utsläpp av krom i             

området.  

 

Norrsundet (område D)  
Vid området kring Norrsundet har två större skogsindustriverksamheter varit lokaliserade:          

ett sågverk och en sulfatmassabruk. Sågverket grundades 1899 och avvecklades 2011. 1930            

och fram mot 1950 användes pentaklorfenolpreparatet Dowicide som sprayimpregnering.         

Under 1960-talet förekom även doppning av vid sågverket. Vattnet från karen från            

doppningen fördes direkt ut i havet. 

Den andra industriverksamheten som har ägt rum vid Norrsundet är en sulfatmassafabrik,            

som var i drift mellan 1925-2008. Fram till 1964 släpptes processvattnet direkt ut i havet,               

därefter fram till 1992 genom en sedimentationsbassäng. Mellan 1940-1990 blektes          

pappersmassan med hjälp av klorgas, och därefter med klordioxid (Gottby et al, 2016).  

 

Marmen (område M)  
I området kring marmen har flera olika typer av träsliperier varit i drift, Matfors, Nedansjö,               

Sörfors och Lucksta som var ett sågverk. Både Matfors och Nedansjö har producerat             

mekanisk tillverkning av massa. Nedansjö tros inte ha gett utsläpp av några kemiska             

föroreningar alls under dess drifttid som var mellan 1901-1916. Efter träsliperiet vid            

Nedansjö fanns en tid en verksamhet som impregnerade stolpar med zink- och arsenik             



preparat, som kan ha gett upphov till föroreningar. Eventuellt har även kreosot använts, ett              

cancerogent ämne som har PCB egenskaper (Kemikalieinspektionen, 2017). Matfors         

däremot, som startades 1894 och avvecklades 1990 kan ha gett upphov till föroreningar då              

slipmassan impregnerades fram till 1963 med fenylkvicksilver och sedan med en           

brompreparat till 1970-talet. Sörfors träsliperi startades 1894 och avvecklades 1934 och           

genom dess verksamhet kan ha gett upphov till träfiber utsläpp. För sågverket vid Lucksta              

saknas uppgifter kring huruvida doppning användes, som ifall metoden användes, kan ha            

gett upphov till föroreningar (Gottby et al, 2016). Stolpimpregnering, arsenik, zink, och            

tjärtillverkning  

 

Yttre fjärden (område Z) 
Vid Yttre fjärden i Norrbottens län finns ett pappersbruk och ett sågverk. 1928 påbörjades              

pappersmassaindustrin och har sedan dess varit ett sulfatmassabruk. Bruket har aldrig           

använt sig av klorgasblekning, vilket innebär att utsläpp av tungmetaller har alltså i detta fall               

mest troligen komma från råmaterialet självt och inte från den industriella processen. Fram             

till 1950-talet släpptes processvatten ut direkt i Yttre fjärden via en kulvert och en öppen               

kanal, för att sedan mellan 1967 till 2009 släppas ut via en sedimentationsbassäng och              

numera finns biologisk rening. Under 1970-talet uppdaterades vattensystemet genom en ny           

slutning. Deponier har funnits belägna på flera platser inom området. Den konstaterade            

fiberbanken ligger exempelvis i närheten av en nedlagt deponi, sydost om pappersbruket.            

Denna deponi var i bruk mellan 1950 och 1985, för att sedan asfalteras över. Delar av den                 

nedlagda deponin används idag som dumpningsplats för snö, vilket gör att vattenflödet är             

mycket stort under snösmältning, vilket i sin tur kan öka tillförsel av miljöfarliga ämnen till               

grundvatten eller direkt till havsvatten.  

 

Runtom Yttre fjärden har också flera sågverk haft sin verksamhet (Gottby et al, 2016).  
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Hur datan tagits fram  
Datan som använts för metallkoncentrationer i sediment och fiberbankar är hämtad på olika djup 

med två av Sveriges Geologiska Undersöknings fartyg “Ocean Surveyor” och undersökningsbåten 

“Ugglan”. Provtagningen skedde i tre steg där det första steget består av hydroakustisk mätning 

(Johan Norrlin m.fl 2016). Hydroakustiska mätmetoder sker på olika sätt men bygger alltid på att 

ljudstötar skickas mot havsbotten och reflekteras tillbaka. Den reflekterande signalen kan sedan 

mätas och analyseras. (SGU, 2017) 

 

Steg två i processen handlar om att tolka hydroakustiken samt provsättning. Vidare i sista steget i 

provtaggningsprocessen sker själva provtagningen och beskrivning av sedimenten. Proverna tas 

genom att observera botten med en stillbildskamera samt dokumentera material, färg, om det finns 

tecken på att gas har avgetts, markfauna eller flora samt mofologi (skillnader och likheter mellan 

orgamiskers anatomi). Utifrån dessa egenskaper väljs sedan utrustning. Proverna analyseras sen på 

plats i fartyget (bland annat organisk halt) och delprov skickas på kemianalys (Johan Norrlin m.fl 

2016). 

Referenser:  
Johan Norrlin, Sarah Josefsson, Olof Larsson, Lijana Gottby, Kartläggning och riskklassning av 

fiberbankar i Norrland (2016), Sveriges Geologiska Undersökning, (SGU rapport nr 2016:21) 

Tillgänglig: http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1621-rapport.pdf [2018-04-17] 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (2017), Hydroakustiska system, 

https://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/kartlaggning/maringeologisk-kartlaggning/utrustning-for-ka

rtlaggning-av-havsbottnen/hydroakustiska-system/ [2018-04-27] 

 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1621-rapport.pdf
https://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/kartlaggning/maringeologisk-kartlaggning/utrustning-for-kartlaggning-av-havsbottnen/hydroakustiska-system/
https://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/kartlaggning/maringeologisk-kartlaggning/utrustning-for-kartlaggning-av-havsbottnen/hydroakustiska-system/


 
Opponeringsrapport - svar från grupp 71  
2018-05-29 

Framsida 
- Rubriken skulle gärna kunna vara lite kortare, exempelvis genom att dela upp i rubrik 
och underrubrik. 
- Det framgår inte hur undersökningen utförs i rubriken. Detta är kanske inte 
nödvändigt, men skulle om man vill kunna göras som en underrubrik för att mer 
korrekt beskriva innehållet i rapporten och underlätta för läsare att veta om er rapport 
är intressant för dem. 
 
Ändrat till underrubrik och kortat ned huvudrubriken för att det ska bli tydligare  
 
Ny rubrik och underrubrik:  
 

Metallhalter i fibersediment 
Utvärdering av industrins utsläpp längs Norrlandskusten  

 
Sammanfattning: 
- Ska det vara ett “huvud” på slutrapporten? Om inte kan datum, författarnas och 
handledarens namn skrivas på framsidan istället.  
 
Vi har inte fått någon information om att den inte ska vara där så vi behåller den gärna då vi 
tycker den är fin.  
 
- Sammanfattningen är lång och kompakt. Texten hade gärna fått delas in i stycken så 
den blir luftigare och lättare att läsa igenom så den blir mer intresseväckande. Den 
skulle även med fördel kunna kortas av då den är för detaljrik istället för att vara kort, 
koncis och endast täcka det viktigaste i rapporten, vilket är regeln för 
sammanfattningar. 
 
Vi har läst igenom den, ändrat smågrejer och tycker nu att den är så bra som den kan bli. Vi 
gjorde även den luftigare med styckindelningar.  
 
Ordförklaring: 
- Bra med ordförklaring i tabellform början av rapporten! 
 
Tack!  
 
- Det behövs inte förklaring av grundämnesbeteckningar eftersom rapporten riktar sig till 
andra med viss kemikunskap samt då dessa beteckningar inte används någonstans i 
rapporten därefter (utan sina kompletta namn) tappar denna del av tabellen sin 
mening. 
 
Vi har funderat lite på detta och vill behålla grundämnesförteckningarna. Även om rapporten 
riktar sig till andra med viss kemikunskap så skapar de en möjlighet för fler att läsa den samt 
att det känns relevant att ha med de från början när man läser och inte bara där de nämns 
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senare. Även om man läst mycket kemi så kan detvara bra med en snabb “uppfräschning” 
av just förkortningarna.  
 
- Det kan vara bra att kolla över vilka begrepp som ska stå med i listan. Om de är med 
så behöver de inte förklaras i rapporten och förkortningarna kan användas istället för 
hela orden. Ni är lite inkonsekventa med detta och förklarar vissa begrepp flera 
gånger. 
 
Vi har haft som grund att man inte ska behöva kolla på ordlistan i varannan mening utan att 
texten ska kunna stå för sigsjälv och att alla ord iallafall en gång ska förklaras i texten. Därför 
har vi tagit bort förklaringar som är ‘onödiga’ eller står för många gånger, men valt att behålla 
många också eftersom texten ska få lite flyt. Försöker hålla en rödare tråd i hur vi gör.  
 
 
Bakgrund: 
- Bakgrunden är väldigt innehållsrik. Information om industriernas utformning och kort 
presentation av provtagningsplatserna är väldigt bra för att ge en bra helhetsbild. Vi 
tycker dock att informationen kan kortas ned. Alla stycken i bakgrunden är ganska 
långa och hade antagligen kunnat skrivas mer koncist. Kolla också om det all 
information som ges för de olika industrierna och platserna är relevant eller om något 
kan uteslutas utan att det påverkar rapportens kvalitet. 
 
Vill inte korta ned informationen då vi tycker den är relevant, har kortat ned vissa delar men 
behållit mycket just för att syftet med bakgrunden är att ge en helhetsbild som vi tycker är 
bra och ger förståelse för resten av rapporten.  
 
- En del ord som ni använder, exempelvis “oxiderad” som förklaras med “syrerik” 
inom parentes, behöver inte förklaras eftersom rapporten riktar sig till andra som har 
viss teknisk bakgrund. Andra ord som för oss var svårare att förstå, exempelvis 
“saltsprångskikt” förklaras inte i texten. Om ni ska förklara ord, välj de som är mer 
komplicerade och skriv ut förklaringen i löpande text istället. 
 
Yes det är en rimlig kommentar, har tagit bort självklara förklaringar och förklarat ord bättre. 
Dock tycker vi om konceptet inom parentes och har i vissa fall behållit den typen av 
förklaringar.  
 
- Formlerna i avsnitt 2.1.1 om Sulfitfabriker är lite svåra att hänga med i eftersom de 
inte presenteras ordentligt innan. Vi hade gärna sett att det skrevs om dem i texten 
innan de dök upp. I den andra formeln saknas dessutom svavel i vänsterled trots att 
det finns med i högerled och formeln är inte balanserad. 
 
Har fixat formlerna och presenterat dem i texten texten innan.  
 
- I avsnitt 2.3.2 om kemisk status gör ni skillnad på kvicksilver och tungmetaller, men i 
2.4.1 om Tungmetaller och 2.4.2 om Svavel refereras kvicksilver till som en 
tungmetall. Räknar ni kvicksilver som tungmetall eller inte? 
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Vi syftar på att kvicksilver är ett prioriterat ämne i riskklassningar och gränsvärdena i 
Östersjön överskrids för kvicksilver.  Vi menar vidare att gränsvärdena överskrids ÄVEN för 
andra tungmetaller än kvicksilver (även om dessa inte alltid är “prioriterade” ämnen i 
riskklassningar. Det var alltså ett syftningsfel men det är ändrat nu. 
 
Metod: 
- Metoden är tydligt presenterad, överlag lättöverskådlig och lätt att följa. Vi hade 
antagligen kunnat replikera ert försök utan problem, förutsatt att vi hade lite 
kunskaper om GIS. 
Tack!  
 
- Avsnitt 3.2 om Avgränsningar hade kunnat styckeindelas mer. Det är ganska 
kompakt. 
Fixat, skaparade en styckeindelning som separerade två olika avgränsningar 
 
Resultat: 
- Resultatdelen var lite rörig men hade förbättrats kraftigt av om figurtexter och 
tabelltexter gjordes kursiva så att det var lättare att se vilka som hörde till vad. 
 
Figurtexter och tabelltexter är kursiverade. 
 
- Tabell 4 på sida 22 är ganska svår att överblicka. Det beror framför allt på att 
tabelltexten är väldigt lång. Den borde kortas ner och beskrivas i mer detalj i 
resultattexten istället, då tabelltexter bör vara koncisa. Ämnena i kolumnerna står 
dessutom i oordning vilket gör det svårare att jämföra kolumnerna med varandra. Om 
texten var kortare och ämnena stod i samma ordning överallt hade tabellen varit lätt 
att läsa och tolka. 
 
Fixat. 
 
- Om tabellen snyggades till hade den tillhörande resultat texten kunnat göras mer 
koncis genom att highlighta de delar av tabellen där resultaten inte stämmer överens 
med teorin. 
 
Väljer att inte göra detta eftersom vi anser det då blir för rörigt, för mycket information i 
samma tabell. Har dock försökt förtydliga tabellen så mycket vi kan utan att tillföra massa ny 
information.  
 
- En liten detalj som hade snyggat till resultatet något hade varit om grafernas titlar tas 
bort. Graferna förklaras ju i figurtexterna så titlarna behövs inte. 
 
Väljer att inte göra detta eftersom vi anser det då blir för rörigt 
 
- Figurerna 13, 15 och 16 på sidorna 23, 24 och 25 visar metallkoncentration mot TOC 
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för olika lokaler. Metallerna har väldigt olika koncentration så de mäts mot två olika 
axlar beroende på metallen. Det var inledningsvis väldigt lätt att missa att det fanns 
två axlar och vilka kurvor som hörde till vilken eftersom de illustreras på i stort sett 
samma sätt. Vi hade gärna sett att det gjordes tydligare vilka kurvor och mätpunkter 
som hörde till vilken axel, exempelvis genom att göra symbolerna större och göra 
kurvorna olika. Figurerna riskerar vid första anblick att vara missvisande just nu, men 
hade enkelt kunnat ordnas upp så de blev tydliga. 
 
Fixade genom att göra linjer som tillhör högra y-axeln heldragna. Dessutom noterar vi det 
tydligare i figurtexten.  
 
- Tabell 5 på sida 25 redovisar hur metallkoncentrationerna varierar med TOC för de 
olika lokalerna. Alla metaller är skrivna i samma kolumn. Det hade varit mycket mer 
illustrativt om metallerna delades upp efter om de ökade eller minskade. 
 
Bra kommentar! Jag har delat upp det i två kolumner beroende på om metallerna ökar eller 
minskar. 
 
- Tabell 6 på sida 26 har tabellhuvuden med enheter, % av TS och mg/kg TS, men inga 
siffror presenteras. Istället redovisas bara huruvida TOC och metallkoncentration ökar 
eller minskar med svavelhalt. Som tabellen ser ut nu borde enheterna tas bort eftersom 
de inte faktiskt används. 
 
Tog bort enheterna, eftersom de var onödiga! 
 
Diskussion och slutsats: 
- Alla olika faktorer diskuteras utförligt. Slutsatserna som dras utifrån de erhållna 
resultaten är rimliga och stämde väl överens med hur vi tolkade resultaten. Felkällor 
och förslag på förbättringar inför framtida studier diskuteras också på ett bra sätt. Det 
är inte mycket vi tycker behöver förbättras i diskussionen, men vi har tagit upp ett 
fåtal exempel på vad vi gillade extra mycket i den. 
 
Ok! Tack.  
 
 
 
 
 


