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Råd och rekommendationer för
hantering av sulfidjordsmassor

Förord
Hantering av sulfidjord innebär problem både tekniskt och miljömässigt. Jorden är ofta
sättningsbenägen och har dålig bärighet och det medför att den måste förstärkas eller grävas
bort. Miljömässigt kan problem uppstå när sulfidjorden utsätts för syre, vilket inträffar när den
grävs upp eller utsätts för en sänkning av grundvattnet.
Denna publikation utgör en sammanställning av råd och rekommendationer för hur sulfidjord
ska hanteras med avseende på de miljögeotekniska egenskaperna. Den fokuserar på ett system
för att kunna bedöma sulfidjordars försurningsegenskaper och ger förslag på åtgärder men
omfattar även exempel på kontrollprogram och en beskrivning av vilka kontakter med
miljömyndigheter som är lämpliga att ta. Förutom denna publikation har arbetet även
resulterat i en kunskapssammanställning Miljöteknisk bedömning och hantering av
sulfidjordsmassor (Pousette, 2007).
Rapporten har huvudsakligen tagits fram av Luleå Tekniska Universitet med Kerstin Pousette,
avd. för Geoteknik, som projektledare. Övriga medverkande har varit Josef Mácsik,
LTU/Ecoloop, och Sven Knutsson, LTU. I seminarieform har synpunkter inhämtats från
andra aktörer, till exempel miljömyndigheter.
Arbetet är utfört på uppdrag av Banverket och Vägverket med Ingrid Södergren och Åsa
Lindgren som projektledare. Synpunkter på innehållet och förslag till förändringar som kan
ligga till grund för kommande revideringar kan skickas till Banverket, 781 85 Borlänge och
Vägverket, 781 87 Borlänge.

Borlänge, oktober 2007.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund, målgrupp och syfte

Det råder en osäkerhet om hur sulfidjordsmassor ska klassificeras och hanteras. Att lägga
massorna på deponi, vilket blir dyrt, är ingen önskvärd lösning och i många fall finns det
alternativ som är bättre. Det är bakgrunden till att den här handledningen med råd och
rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor tagits fram.
Målgruppen för handledningen är beställare och konsulter. Syftet med handledningen är att
den ska vara ett hjälpmedel för att:
•
•
•

välja och på rätt sätt utföra de undersökningar, fält- och laboratorieundersökningar
samt analyser, som behövs för att kunna bedöma sulfidjordars försurningsegenskaper
klassificera och bedöma sulfidjordar med avseende på deras försurningsegenskaper
visa på möjliga åtgärdsförslag.

Handledningen är även tänkt att vara ett hjälpmedel för tillsynsmyndigheter vid bedömning av
åtgärdsförslag och som en checklista att rätt och tillräckligt med undersökningar utförts i
bedömningsunderlaget.

1.2

Handledningens innehåll

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i handledningens olika kapitel.
•

I kapitel 2 beskrivs problemen med sulfidjord och varför sulfidjordsmassor ska
hanteras med särskild hänsyn till försurningsegenskaper.

•

I kapitel 3 beskrivs sulfidjord, var den finns och hur den har bildats. Sulfidjords
geotekniska och kemiska egenskaper tas upp, med särskilt fokus på
försurningsegenskaper. Även olika typer av sulfidjordar och hur dessa klassificeras
beskrivs.

•

Kapitel 4 handlar om vilka undersökningar som ska utföras i olika projekteringsskeden
för att karakterisera sulfidjord. Det omfattar både fält- och laboratoriemetoder.

•

Kapitel 5 beskriver ett klassificeringssystem för att utifrån laboratorieundersökningar
bedöma sulfidjordars försurningsegenskaper och miljöpåverkan.

•

I kapitel 6 beskrivs några olika åtgärdsförslag för uppgrävda sulfidjordsmassor.
Metodernas fördelar, nackdelar och begränsningar anges. Även alternativa lösningar
till uppgrävning av sulfidjordsmassor beskrivs översiktligt, t ex stabilisering och
vertikaldränering.

•

I kapitel 7 beskrivs principer för val av åtgärd och bedömning av åtgärdsförslag.
Bedömningen utgår från sulfidjordens egenskaper, volymen sulfidjordsmassor och hur
omgivningen ser ut (ytvatten, grundvatten, vattendrag, diken och andra recipienter).
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•

I kapitel 8 återfinns förslag och omfattning på uppföljningsprogram för att kontrollera
miljöeffekter av en utförd åtgärd.

•

Kapitel 9 innehåller en beskrivning av när och hur miljömyndigheter ska informeras
och involveras i projekt med sulfidjord.

•

Kapitel 10 tar upp begränsningar och kunskapsluckor vad gäller bedömning av
sulfidjordars miljötekniska egenskaper.

Handledningen bygger på den kunskap som finns idag och identifierar även de osäkerheter
som finns vad gäller bedömning av sulfidjordars miljötekniska egenskaper. En
sammanställning av dagens kunskap redovisas i Pousette (2007). Här finns mer att läsa om
sulfidjord, olika klassificerings- och bedömningssystem samt olika åtgärdsförslag.

1.3

Avgränsningar

Handledningen tar inte upp problemen i samband med grundvattensänkning, annat än att det
nämns översiktligt.

2

2

Vad är problemen med sulfidjord?

Sulfidjord är en problemjord i många avseenden. Den har ofta högt vatteninnehåll och hög
organisk halt, vilket gör att den är:
• mycket sättningsbenägen vid belastning
• mycket lös och har dålig bärighet.
Att bygga på en sådan jord innebär att åtgärder måste vidtas för att en konstruktion ska bli
stabil. Det finns olika jordförstärkningsmetoder som kan användas eller så kan sulfidjorden
grävas bort och ersättas av bättre massor. Grävs sulfidjorden upp måste den tas om hand på
lämpligt sätt.
Miljömässigt uppstår problem när sulfidjord utsätts för syre, vilket sker när den grävs upp och
läggs upp öppet i luft. Motsvarande problem uppkommer vid grundvattensänkning. Det som
händer när sulfidjord utsätts för syre är att:
• sulfid oxiderar till sulfat, vilket får till följd att pH sänks och kan gå ner till strax under
3
• dessa sura förhållanden frigör metaller och svavel från jordarnas mineral och ger
förhöjda värden av t ex svavel, järn, aluminium, kadmium, nickel, zink och koppar i
det dräneringsvatten som kommer från jorden
• de urlakade ämnena och den sura miljön kan påverka vattenkvalitén i vattendrag och i
värsta fall orsaka fiskdöd.
Upplagd sulfidjord som utsätts för syre och oxiderar är en dålig grogrund för växter och om
inga åtgärder vidtas kommer det att ta lång tid innan någon växtlighet etablerar sig.
Andra problem som kan fås vid grundvattensänkning och oxidering av sulfidjord är:
• utfällning av järnhydroxider i dräneringsledningar vilket orsakar igensättning och
därmed påverkar dräneringsfunktionen
• korrosion på järn och betong pga av lågt pH.

3

3

Sulfidjord

3.1

Utbredning och bildning

Sulfidjord återfinns främst längs Norrlandskusten men förekommer också i Mälardalen.
Sulfidjord finns även längs Finlands västra kust och några andra ställen i världen.
Sulfidjord är sediment som bildats på botten i det så kallade Litorinahavet för ca 7000-4000 år
sedan och därefter. Litorinahavet var näringsrikt och klimatet var gynnsamt för en hög
bioproduktion. Aeroba bakterier som bröt ner organiskt material som ansamlades på bottnarna
förbrukade mer syre än vad som tillfördes. Det medförde att bottnarna blev syrefria och
järnsulfider bildades (FeS, järnmonosulfid, och FeS2, pyrit). Figur 1 visar utbredningen av
Litorinahavet för 7000 år sedan. Landhöjningen, som fortfarande pågår, gör att sediment
bildade på havsbottnen kommer ovanför havsytan. Det är i området mellan Litorinahavets och
dagens kustlinje som sulfidjordar återfinns. Sulfidjordsbildning pågår även idag i havsvikar
där sediment avlagras, det finns tillgång på organiskt material, järn och svavel och miljön är
syrefri.

Figur 1 Litorinahavets utbredning (Lundegård m fl, 1978).

3.2

Utseende och försurningsegenskaper

I Mälardalen utgörs de sulfidhaltiga sedimenten av gyttjelera och de kännetecknas av sin ofta
grågröna färg. I dessa sediment är FeS2 (pyrit) det dominerande sulfidmineralet. Längs
Norrlandskusten är det FeS (järnmonosulfid) som dominerar. Järnmonosulfid är svart och ger
den karakteristiska svarta färgen som sulfidjordar längs Norrlandskusten har. Svart sulfidjord
kallas även i vardagligt tal för svartmocka (Eriksson m fl, 2005).
Bilder på sulfidjord återfinns i figur 4 i avsnitt 3.7.1 ”Okulär granskning - benämning”.
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När sulfidjord torkar och kommer i kontakt med luftens syre oxiderar järnsulfiderna och
H2SO4 (svavelsyra) bildas. Detta leder till att pH i jorden sjunker och kan gå ner till så låga
värden som 2,5-3. pH sänkningen är ofta störst i de Norrländska sulfidjordarna på grund av att
järnmonosulfid oxiderar lättare än pyrit och att de ofta är mer siltiga än de sulfidhaltiga
gyttjelerorna från Mälardalen vilket medför att syre lättare tränger in i jorden (Eriksson m fl,
2005). De sura förhållandena frigör metaller från jordarnas mineral och ger förhöjda värden
av t ex järn, aluminium, kadmium, nickel, zink, koppar och sulfat i det dräneringsvatten som
kommer från jorden.

3.3

Begrepp och definitioner

Sulfidjord har bildats som sediment på havsbottnen i syrefri miljö och bräckt vatten.
Sulfidjord som ligger under havet är anaerob (syrefri), vattenmättad och det råder
reducerande förhållanden, se figur 2a. pH är > 7 och redoxpotentialen < 0.
Landhöjningen gör att havssedimenten hamnar ovanför havsytan. Den ytligaste jorden
påverkas av klimatet (torka, tjäle, regn, mm) och bildar vad som brukar kallas torrskorpa.
Denna zon är omättad och utsätts för luftens syre, varvid sulfidjorden oxiderar, jorden blir
aerob (påverkad av syre), se figur 2b. pH sjunker och redoxpotentialen ökar. Beroende på
jordens försurningsegenskaper och hur länge jorden varit påverkad av oxiderande
förhållanden kan pH sjunka ner till 2,5 - 4 och redoxpotentialen stiga till +300 - +500 mV.
Den geologiska benämningen för oxiderad sulfidjord med pH < 4 är sur sulfatjord.
Grundvattenytans nivå varierar mellan årstider och mellan olika år. Under grundvattenytans
lägsta nivå är sulfidjorden opåverkad och det råder fortfarande reducerande förhållanden.
Jorden är anaerob, vattenmättad och utlakningen av metaller är minimal. I zonen mellan den
högsta och lägsta grundvattennivån kan jorden vara mer eller mindre vattenmättad och
syretillgången variera. Det kan betraktas som en övergångszon där både aeroba och anaeroba
processer kan pågå, se figur 2b. Där varierar pH och redoxpotential mellan det som är typiskt
för anaerob respektive aerob miljö.

vatten

aerob sulfidjord
högsta grundvattennivån
övergångszon

anaerob sulfidjord

lägsta grundvattennivån

anaerob sulfidjord

a)

b)

Figur 2 a) Sulfidjord bildad på havsbotten. b) Sulfidjordsprofil efter landhöjning.
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Försurningspotential definieras här som den mängd svavel som jorden innehåller. Mängden
svavel (i form av sulfid, exempelvis FeS) är ett mått på hur mycket försurande ämnen som
jorden kan ge upphov till.
Försurningseffekt är den pH-sänkning som fås i jorden till följd av oxidation när jorden
kommer i kontakt med luftens syre. Uppnås ett lågt pH (< 4) får det till följd att metaller kan
lakas ut, t ex järn, aluminium, kadmium, nickel, zink och koppar.
Försurningshastighet är hur fort oxideringen och försurningen sker i jorden. Det beror på
olika buffertsystem i jorden, t ex organiska halten och karbonathalten. Permeabiliteten i den
vattenmättade anaeroba jorden är styrande enbart så länge jorden fortfarande är vattenmättad.
Vid uttorkning bildas sprickor som luften kan transporteras i. Detta har skett i den omättade
zonen och här har jorden en helt annan permeabilitet än i den vattenmättade zonen. I den
bedömningsmall som föreslås, bedöms försurningshastigheten utifrån hur många aeroba
laksteg som behövs innan pH blir < 4. Lakförsöken utförs enligt MRM:s metod, se bilaga 1.

3.4

Effekter av oxidation i en jordprofil

Några karakteristiska parametrar för en sulfidjord är järn- och svavelhalt, pH och
redoxpotential. En principskiss hur dessa ofta varierar i en jordprofil redovisas i figur 3.
Jordprofilen utgår från en ursprunglig homogen anaerob sulfidjord som höjts över havsnivån.
De skillnader som finns i värdena mellan sulfidjord ovanför och under grundvattennivån beror
på att jorden ovanför grundvattenytan oxiderat.
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0
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2

5

redoxpotential [mV]

1

2
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3

3

Figur 3 Principskiss över järn- och svavelhalt, pH och redoxpotential i en sulfidjord med
oxiderad torrskorpa och en lägsta grundvattenyta på ca 1,8 meters djup.
pH-sänkningen och redoxökningen är resultatet av att luft har påverkat jorden, varvid
järnsulfid oxideras och svavelsyra, H2SO4, bildas. Detta sker när jorden torkar. Vid
omfattande regn och snösmältning lakas sulfat- och H+-joner ut med ytvattnet, som dränerar
genom torrskorpan och så småningom hamnar i ett vattendrag. Svavelhalten i jorden minskar
successivt för varje ”utlakningssteg” och blir lägre i den oxiderade zonen än i den
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ursprungliga reducerade jorden. Processen fortgår till dess inget mer svavel finns som kan
oxideras. Järnet utlakas i mindre mängd i den oxiderade zonen och kan även bilda föreningar
med andra ämnen och fällas ut. Det kan t ex ses som rostutfällningar och anrikningar i
sprickor, men även i dräneringsledningar och diken. Det låga pH-värdet gör att metaller som
t ex aluminium, kadmium, nickel, zink och koppar kan frigöras och påverka vattenkvalitén i
vattendrag. Det är vanligt att pH ökar något mot markytan vilket kan vara ett resultat av
kalkning.
De oxiderande processer som sker i sulfidjord är naturliga och har pågått i många hundra år,
alltsedan sedimenten kom ovanför havsytan. I vattendrag som rinner genom
sulfidjordsområden har låga pH-värden uppmätts speciellt i samband med snösmältningen och
höga vattenflöden vid rikliga höstregn. Det finns dokumenterat ett flertal fall där naturlig
försurning har orsakat fiskdöd.
Oxidationsprocesserna sker både kemiskt och biologiskt med hjälp av bakterier. Jord som är
delvis oxiderad (övergångszonen) kan om den blir vattenmättad och syrefri reduceras och åter
bli anaerob sulfidjord (FeS bildas). Detta sker med hjälp av anaeroba bakterier.

3.5

Effekter av antropogen (mänsklig) påverkan

Många områden som består av sulfidjord används idag som jordbruks- och åkermark. Dessa
marker har ofta dikats och dränerats för att sänka grundvattennivån. Det har bidragit till att
opåverkad anaerob sulfidjord hamnat ovanför lägsta grundvattennivån och utsatts för
oxiderande processer vilket orsakat ytterligare försurning.
För att kunna odla på sulfidjord har kalkning använts för att höja pH i jorden ner till
plogningsdjup. Kalkning ökar hastigheten på oxidationsprocesserna som frigör sulfat, dvs.
påskyndar urlakningen av svavel, samtidigt som bildad H+ neutraliseras av kalken.
Vid olika bygg- och anläggningsarbeten har sulfidjord grävts upp och i en del fall lagts upp
vid sidan av t ex en väg. Har det varit opåverkad anaerob sulfidjord som har lagts upp så har
det lett till att jorden börjat oxidera när den utsatts för luftens syre. Den åtföljande
försurningseffekten har gjort att växtetableringen varit dålig/obefintlig på de upplagda
massorna. Det har även lett till försurning av ytvatten som runnit från de upplagda massorna.

3.6

Geotekniska egenskaper

En sulfidjords sammansättning och spänningshistoria bestämmer vilka egenskaper den har.
Av betydelse är kornstorleksfördelning, kemisk sammansättning, järn- och svavelinnehåll,
organiskt innehåll, vattenkvot och överkonsolideringsgrad.
Många sulfidjordar har hög vattenkvot och flytgräns, pga hög organisk halt och stort
lerinnehåll. Dessa jordar är mycket sättningskänsliga och lösa till mycket lösa (τfu = 10-20
kPa), samt har låg permeabilitet (här avses hydraulisk konduktivitet). Ska de belastas, t ex av
en väg/järnväg, kräver det ofta att jordförstärkningsåtgärder vidtas. Den låga
skjuvhållfastheten, höga vattenkvoten och låga permeabiliteten gör det även svårt att hantera
uppgrävda massor. Det går inte att packa dem och upplagda massor har i stort sett ingen
bärighet.
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Ju finkornigare en jord är desto lägre är jordens permeabilitet. En grov uppskattning av
permeabiliteten kan göras utifrån en jords kornstorleksfördelning. En lera har en permeabilitet
≤ 10-9 m/s och en silt omkring 10-7 m/s.

3.7

Klassificering

3.7.1 Okulär granskning - Benämning
Vid okulär granskning bedöms jordens kornstorlek och utseende/struktur. Utrullningsförsök,
skakförsök och bryt- och tryckförsök (Geotekniska laboratorieanvisningar, del 2, 1984) är tre
enkla försök för att bedöma silt- och lerhalten. Det organiska innehållet i sulfidjord kan ge
något missvisande resultat, eftersom det organiska materialet har likartade egenskaper som
lera. Det kan leda till att lerhalten överskattas.
Anaerob sulfidjord
Provets färg används för att bedöma sulfidjordshalten. Färgen är egentligen inte kopplad till
svavelhalten, men det är den som idag används för att okulärt bedöma sulfidjordsinnehållet.
Bedömningen och benämningen utförs enligt tabell 1 (SGF/BGS beteckningssystem, 2001).
Exempel: En jord med svart färg bedöms som sulfidjord. I benämningen är dominerande
kornstorlek huvudord, dvs en sulfidjord som kornstorleksmässigt är en lera
benämns sulfidlera, SuLe.
Tabell 1 Benämning av sulfidjord efter färg och struktur.
Färg
Benämning
Exempel på benämning
sulfidlera
svart
sulfidjord
Su
siltig sulfidlera
sulfidjordshaltig siltig lera
gråsvart
sulfidjordshaltig
su
sulfidjordshaltig silt
mörkgrå
något sulfidjordshaltig
(su) något sulfidjordshaltig lera
något sulfidjordshaltig lerig silt
Struktur
sulfidjordsskikt
tunnare skikt av sulfidjord
varvig

Benämning Exempel på benämning
su
siltig lera med sulfidjordsskikt
lera med tunna skikt av
(su)
sulfidjord
v
varvig sulfidlera

SuLe
siSuLe
susiLe
suSi
(su)Le
(su)leSi
siLe su
Le (su)
vSuLe

Sulfidjord kan vara bandad (varvig), finnas i skikt (med olika tjocklek och regelbundenhet), i
mer oregelbundet mönster (flammig) och fläckig. Alla dessa varianter täcks inte in av
beteckningssystemet. Då kan beteckningen kompletteras med en beskrivande text. I figur 4
visas exempel på sulfidjord med några olika strukturer.
Aerob, oxiderad sulfidjord
Ovanför en anaerob svart sulfidjord finns en torrskorpa som ofta består av oxiderad sulfidjord.
Den är gråbrunfärgad och innehåller ofta rostutfällningar. Eftersom den inte är svart benämns
den inte sulfidjord. Lämplig benämning är oxiderad torrskorpa (oxid T) eller oxiderad
sulfidjord (oxid Su). Den övre delen av jordprovet i figur 4 a visar exempel på hur en till stora
delar oxiderad sulfidjord ser ut. Det finns små partier som fortfarande är svarta, samtidigt som
8

merparten av jorden har tydliga rostutfällningar. Oxidationsfronten kan också tydligt ses i
bilden. Figur 4 c visar ett ostört prov av anaerob svart sulfidjord som under förvaring har
oxiderat några mm på kanterna.

a)

b)

c)

d)

e)

Figur 4 a) Överst nästan helt oxiderad sulfidjord därunder anaerob sulfidjord, tydlig
oxidationsfront, Södra Sunderbyn, Norrlandskusten.
b) Lerig sulfidjord från Mälardalen (foto Erik Jonsson.)
c) Ostört svart anaerobt sulfidjordsprov som oxiderat på kanterna, tydlig
oxidationsfront, Södra Sunderbyn, Norrlandskusten.
d) Bandad sulfidjord, ostört jordprov, Kalix kommun, Norrlandskusten.
e) Flammig sulfidjord, ostört jordprov, Kalix kommun, Norrlandskusten.
3.7.2 Organisk halt
Inom geotekniken används glödgningsförlust, g, (Förslag till geotekniska laboratorieanvisningar, del 3, 1974) för att bedöma och få en grov uppskattning av organiska halten i en
jord. Vid bestämning av glödgningsförlust, där ett torkat prov upphettas till +800°C (Svensk
standard +950°C), avgår inte bara organiskt material utan även till lera hårt bundet vatten och
eventuella karbonater. De flesta svenska finkorniga jordarna innehåller lite karbonater med
undantag av framförallt Skåne där berggrunden innehåller kalkrika bergarter.
Överslagsmässigt kan den organiska halten, g0, beräknas enligt ekvation 1 (Förslag till
geotekniska laboratorieanvisningar, del 3, 1974):
g0 = g - 0,05·lerhalt(%)

(ekv 1)

Exempel: En lerhalt på 40% ger enligt ekvation 1 att organiska halten är
glödgningsförlusten minus 2%-enheter (0,05·40% = 2%). Dessa 2%-enheter
kommer från hårt bundet vatten som avgår från leran när den glödgas i +800°C.
Jord indelas i olika jordartsgrupper utifrån organiska halten enligt tabell 2 (Geotekniska
laboratorieanvisningar, del 2, 1984).
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Tabell 2 Indelning av jordarter efter organiska halten och exempel på benämningar.
Jordartsgrupp
Organisk halt
Exempel på benämningar
[vikt-% av TS]
organiska mineraljordarter
2-6
gyttjig lera
gyLe
mineraliska organiska jordarter
6-20
siltig gyttja
siGy
organiska jordarter
>20
gyttja
Gy
Det finns även andra metoder för bestämning av organisk halt i jord, kolorimetermetoden och
bestämning av TOC (Total Organic Carbon – totalt organiskt kol). Dessa används i mindre
omfattning vid geoteknisk rutinprovning, men är tänkbara alternativa metoder för bestämning
av organisk halt i jord.
3.7.3 Järn och svavel
Det som kännetecknar en sulfidjord är att den innehåller järnsulfid. Halterna av järn och
svavel kan bestämmas med ICP-analys. Järnhalten varierar normalt mellan 2 och 5 vikt-% av
TS och svavelhalten mellan 0,1 och 2 vikt-% av TS. Här föreslås att en jord med en svavelhalt
på mindre än 0,06 vikt-% (600 mg/kg TS) inte klassas som en sulfidjord. Detta förslag
grundar sig på utvärdering av resultat från lakförsök enligt MRM:s metod, se vidare Pousette
(2007).
Viktprocent är baserat på materialets torrvikt, TS, dvs 1 vikt-% = 0,01 kg/kg TS = 10 g/kg TS
= 10 000 mg/kg TS.
Fe/S-kvoten har föreslagits som en parameter för att klassificera en jords
försurningsegenskaper (Mácsik, 2000). Enligt Pousette (2007) är försurningsegenskaperna
inte entydigt beroende av Fe/S-kvoten, men den kan användas för att särskilja ytterligheterna.
Bedömningen är att om Fe/S-kvot ≤ 3 har jorden mycket hög försurningseffekt och om Fe/Skvot > 60 klassificeras jorden inte som en sulfidjord.
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4

Fält- och laboratorieundersökningar

4.1

Strategi och omfattning

I figur 5 visas arbetsgången i de olika stegen fram till en färdig bygghandling vid större
projekt, t ex att en ny järnväg ska byggas. Detaljeringsgraden i undersökningarna ökar i takt
med att ett projekt fortskrider. Vid mindre projekt faller de två första stegen bort. Processen
vid andra byggobjekt är likartad.

Övergripande

Förstudie

Arkiv
Kvartärgeologisk
karta

Detaljerat
Järnvägsplan
Arbetsplan
Detaljplan

Järnvägsutredning
Vägutredning

Arkiv
Kvartärgeologisk
karta

MKB

Bygghandling

Fält- och
laboratorieundersökningar

Fält- och
laboratorieundersökningar

Val av
åtgärder,
utförande

Underlag för
upphandling

Figur 5 Utredningsunderlag och resultat i de olika stegen från förstudie till bygghandling
för ett väg- eller järnvägsprojekt.
I förstudiestadiet och vid väg- och järnvägsutredningar räcker det ofta med att gå igenom
kartmaterial och tidigare arkiverade handlingar och därefter göra en preliminär bedömning om
sulfidjord kan förekomma.
I arbetsplan/järnvägsplan/detaljplan utförs fält- och laboratorieundersökningar för en
geoteknisk bedömning. Det är lämpligt att dessa prover, om det är sulfidjord, även används
för bedömning av försurningsegenskaper. Valet av metod, jordförstärkning på plats eller
urgrävning, bör baseras både på jordens geotekniska och miljötekniska egenskaper, där
merkostnader i form av en eventuell deponering ska tas med.
Syftet med undersökningarna i bygghandlingsskedet är att skaffa underlag inför
entreprenadarbetet. Det innebär ofta att kompletterande fält- och laboratorieundersökningar
behöver utföras.
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Väljs urgrävning innebär det att en viss volym sulfidjord med varierande geotekniska
egenskaper och försurningsegenskaper schaktas ur och läggs upp på lämplig plats. För att ta
fram en bygghandling för detta behöver följande frågor utredas:
• Volym sulfidjord som ska hanteras
• Försurningsegenskaper i profilen (variation)
- Bedömning av volymer med olika försurningsegenskaper
- Bedömning av hantering och behovet av logistik vid hantering
• Val av uppläggningsplats
• Behov av skyddsåtgärder
• Miljökonsekvenser
Volymen sulfidjord som ska hanteras baseras på jordens geotekniska egenskaper och
försurningsegenskaper. Omfattningen av provtagningen beror på områdets utseende. Vid
varierad terräng och vid övergångspartierna mellan fast- och lösjordspartier är 20-25 m ett
lämpligt avstånd mellan provtagningspunkterna. I stora enhetliga områden, t ex flacka
lösjordsområden kan avståndet vara längre, 50-100 m.
Variation av försurningsegenskaper i en jordprofil är viktig information. Eftersom sulfidjord
är sediment som avlagrats på havsbottnen under årtusenden kan det vara stora variationer i
djupled beroende på olika sedimentationsförhållanden. I vissa fall kan separat hantering av
olika skikt (med olika försurningsegenskaper) vara aktuellt. Det motiverar fler bestämningar
av jordens försurningsegenskaper för att kunna särskilja skikt med olika egenskaper som kan
hanteras på olika sätt. Den ökade kostnaden för provtagning och analys kan medföra betydligt
lägre kostnader för skyddsåtgärder vid t ex uppläggning. Är sulfidjorden homogen mot djupet
kan färre bestämningar av försurningsegenskaper göras.
Vid mindre projekt med små volymer sulfidjord som ska grävas upp är det knappast lönsamt
att hantera jorden på olika sätt och då räcker det med några få bestämningar av jordens
försurningsegenskaper.
Exempel 1

Vid deponering på deponi, räcker det med några få prover som visar att jorden är
sulfidjord. Hög kostnad i samband med deponering, kan motivera att fler prover
tas för att identifiera sulfidjordsvolymer med olika försurningsegenskaper och
minimera mängden jord som ska deponeras.

Exempel 2

Vid uppläggning av massor på en lämplig plats krävs att man kan visa att
uppläggningens påverkan på omgivningen är minimerad och att omgivningen
inte påverkas negativt. Detta innebär att även den tänkta uppläggningsplatsen
undersöks, främst med avseende på jordprofil, grundvattennivå, vattendrag och
diken samt andra recipienter.

Sammanfattningsvis kan sägas att avvägningen hur omfattande provtagningen och
undersökningarna behöver vara, baseras på en ingenjörsmässig och ekonomisk bedömning av
nyttan av att samla in mer information.
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4.2

Förstudie

I en förstudie utförs inga fält- eller laboratorieundersökningar. Hjälpmedel för att bedöma om
det finns sulfidjord är tidigare undersökningar och kvartärgeologiska kartor. I Mälardalen
sammanfaller förekomsten av sulfidhaltiga jordar ofta med områden där det finns gyttjelera. I
Norrland har gyttjejordar inte särskiljts från andra finkorniga sediment. Områden med havsoch sjösediment längs Norrlandskusten utgörs ofta av sulfidjord. Sulfidjord kan förekomma
nedanför Litorinahavets kustlinje, dvs från dagens kustlinje och några mil inåt landet.
Observera också att sulfidjord kan vara överlagrad av älv- och svallsediment.

4.3

Väg- och järnvägsutredning

Vid nybyggnation av väg eller järnväg utförs först en utredning för att bestämma
linjesträckningen. Det finns då ofta flera alternativa sträckningar. I detta skede görs en MKB
(miljökonsekvensbeskrivning) som ska inkludera all miljöpåverkan. Här ska tänkbara
områden med sulfidjord tas upp och om det kan bli aktuellt att gräva upp den. Olika alternativ
hur uppgrävda sulfidjordsmassor kan hanteras och vilka miljökonsekvenser det får ska också
vara med. Underlaget för att bedöma sulfidjordsförekomst består av tidigare undersökningar
och kvartärgeologiska kartor. Fält- och laboratorieundersökningar utförs sällan i detta tidiga
skede. Det innebär att all sulfidjord bör betraktas som mycket starkt försurande om inte
tidigare undersökningar visat annat.

4.4

Arbetsplan/järnvägsplan/detaljplan

När arbetsplan/järnvägsplan/detaljplan för ett objekt tas fram utförs fält- och
laboratorieundersökningar för att bestämma jordförhållanden. Syftet med undersökningarna är
att välja grundläggningsmetod. Förekommer sulfidjord blir det ofta aktuellt med
jordförstärkningsåtgärder eller urgrävning. Väljs urgrävning är det viktigt att i detta skede
grovt kunna bestämma sulfidjordens volym och försurningsegenskaper.
I det följande anges vilka undersökningar som behöver göras för att bedöma sulfidjordens
volym och miljötekniska egenskaper. Många av dessa undersökningar görs även för att
bedöma de geotekniska egenskaperna.
Fältundersökningar
Sondering
Sulfidjordar är lösa jordar och viktsondering eller CPT-sondering är lämpliga metoder för att
bestämma mäktigheten på lösa jordar. Med hjälp av resultaten kan volymen lös jord
uppskattas.
Grundvattennivå
Sulfidjordar är relativt täta jordar och därför används portrycksmätare, s k slutna system för
att bestämma grundvattennivån. Grundvattennivån varierar under året och mellan år, men
ligger i övergångszonen mellan aerob och anaerob sulfidjord. Vid djupa schakter är det
väsentligt att känna till grundvattennivån.
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Jordprovtagning
Jordprovtagning kan utföras som störd eller ostörd provtagning. Vid störd provtagning
kommer sulfidjorden i kontakt med luftens syre och den börjar då omedelbart att oxidera. För
att minimera oxidationen läggs jorden i diffusionstäta plastpåsar och så mycket av luften
som möjligt trycks ut ur påsen innan den försluts. Även vid ostörd provtagning kommer
jorden i kontakt med luft, men här är kontaktytan mindre. Oberoende av provtagningsmetod
ska proverna förvaras i kylskåp och de bör undersökas så snart som möjligt. Proverna kommer
att oxidera med tiden. Hur fort det går beror bland annat på provtagningsmetod och jordens
permeabilitet. Störda prover oxiderar snabbare eftersom det är omöjligt att få bort all luft från
provtagningspåsarna. Dessa prover bör undersökas inom några dagar och helst inom en vecka.
Ostörda prover bör undersökas inom ett par veckor och helst inom en månad. Att proverna är
färska är speciellt viktigt vid bestämning av jordens försurningsegenskaper.
Används jordprov som är äldre än rekommenderat ovan, är det viktigt att vara medveten om
att försurningshastigheten kan bli felbedömd vilket påverkar bedömningen av jordens
försurningsegenskaper. Det rekommenderas att förvaringstid och förvaringsförhållanden
anges när resultat från lakförsök redovisas. Det är därför viktigt att datum för
jordprovtagningen finns noterat.
Vid störd provtagning, där provtagningen är kontinuerlig, går det lätt att se var
oxidationsfronten ligger. Jordproverna klassificeras enligt SGF/BGS beteckningssystem, se
avsnitt 3.7.1 ”Okulär granskning - benämning”.
Beakta särskilt att också torrskorpan är försurande, även om en del svavel redan har lakats ur.
Försurningshastigheten för torrskorpan är dessutom ofta mycket snabb. Därför bör även prov
tas på torrskorpan för bestämning av försurningsegenskaper så att även dessa massor tas om
hand på ändamålsenligt sätt.
Laboratorieundersökningar
För att kunna bedöma en sulfidjords försurningsegenskaper behövs följande undersökningar:
• okulär granskning - benämning (ingår i geoteknisk rutinundersökning)
• bestämning av järn- och svavelhalt (ICP-analys)
Om den okulära bedömningen är ”något sulfidjordshaltig” eller om det råder tveksamheter
om huruvida det är en sulfidjord, kan resultaten från analyserna vara till hjälp för att
bedöma om vidare undersökningar av försurningsegenskaper behövs.
Bedömningen är att om S < 600 mg/kg TS och/eller Fe/S-kvoten > 60 - klassificeras
jorden inte som sulfidjord och vidare undersökningar av försurningsegenskaper behövs ej.

•
•
•
•
•

vattenkvot (ingår i geoteknisk rutinundersökning)
glödgningsförlust, ger en uppskattning av organiska halt
skrymdensitet (om proverna är ostörda, ingår den i geoteknisk rutinundersökning)
uppskatta permeabilitet efter kornstorleksfördelning
lakförsök enligt MRM:s metod, vilket omfattar 10 aeroba laksteg eller fler till dess att
ett stabilt pH-värde uppnås. Vid försöket mäts pH, elektrisk konduktivitet och
redoxpotential. Metodbeskrivningen finns redovisad i bilaga 1.
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Undersökningarna kan kompletteras med:
• flytgräns, ger viss information om organisk halt (ingår i geoteknisk rutinundersökning)
• sedimentationsanalys, ger kornstorleksfördelning och lerhalt.

4.5 Bygghandling
Vid urgrävning och uppläggning av sulfidjord utförs kompletterande undersökningar för att
bättre bedöma jordens försurningsegenskaper och uppskatta volymer. Eftersom sulfidjord
åldras och oxideras under förvaring kan det bli nödvändigt med ny jordprovtagning och fler
laboratorieundersökningar (framförallt lakförsök för att bestämma jordens
försurningsegenskaper). Se avsnitt 4.4 under rubriken jordprovtagning för rekommenderade
längsta förvaringstider för upptagna sulfidjordsprov.
Syftet med undersökningarna är att bedöma, avgränsa och volymbestämma sulfidjord med
och utan försurande egenskaper. Angående omfattningen av undersökningarna se avsnitt 4.1.
I bygghandlingen ska framgå hur sulfidjorden ska hanteras och användas, vilka
skyddsåtgärder som ska vidtas och hur uppläggningen ska gå till.

15

5

Bedömningssystem för försurningsegenskaper

5.1

Parametrar

Till grund för det bedömningssystem som beskrivs här ligger en förstudie utförd på
beställning av Botniabanan och Banverket (Mácsik, 2000), MRM:s utveckling av lakmetodik
och bedömningskriterier (MRM, 2006), samt utvärdering av resultat från 93 lakförsök utförda
enligt MRM:s metod. Utvärderingen finns redovisad i Pousette (2007). Observera att de 93
prov som utvärderats enbart har tagits längs Norrlandskusten. Det finns inga lakförsök utförda
enligt MRM:s metod på sulfidhaltiga jordar från områden kring Mälardalen.
Följande försök och analyser behöver göras för att bedöma försurningsegenskaperna enligt det
bedömningssystem som tagits fram:
• okulär granskning - benämning
• vattenkvot
• glödgningsförlust
• järn- och svavelhalt
• lakförsök enligt MRM:s metod (Bilaga 1).
Bedömningssystemet bygger på följande parametrar:
• svavelhalt (försurningspotential)
• Fe/S-kvot (ger i vissa fall information om försurningseffekt)
• resultat från lakförsök med upprepade aeroba laksteg enligt MRM:s metod:
- pH-min värde (försurningseffekt)
- antal aeroba laksteg till pH blir < 4 (försurningshastighet)
• glödgningsförlust (organiskt innehåll kan ge buffringseffekt och orsaka långsammare
försurningshastighet)
• kornstorleksfördelning (uppskattad från okulär granskning - benämning)
• permeabilitet ostörd jord (uppskattad från kornstorleksfördelning)

5.2

Bedömningssystem

Parametrarna bedöms var för sig, se tabell 3, och sedan görs en sammanvägd bedömning. Ett
diagram finns som hjälpmedel för en förenklad och grov bedömning, se figur 6. I diagrammet
ingår parametrarna svavelhalt (försurningspotential), pH-min värde vid lakförsök
(försurningseffekt) och antal aeroba laksteg till pH blir < 4 (försurningshastighet).
På y-axeln har diagrammet försurningshastighet. Uppnås inte ett pH < 4 vid lakförsöket, läggs
värdena in på skalan där det står ”aldrig” vid 20 laksteg.
På x-axeln har diagrammet två parametrar: försurningspotential (svavelhalt) och
försurningseffekt (uppnått pH min vid lakförsök). Observera att om något värde hamnar
utanför skalan i diagrammet så läggs det in ytterst på skalan. Är t ex svavelhalten 17 000
mg/kg TS läggs värdet in på skalan där det står ≥ 15 000 mg/kg TS.
Diagrammet är indelat i fyra områden, från bedömning svagt försurande till mycket starkt
försurande. Den förenklade bedömningen görs utifrån vilket område värdena hamnar i.
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Tabell 3 Bedömningsmall
S [mg/kg TS]

Glödgningsförlust

> 10 000
mycket hög försurningspotential
5 000-10 000 hög försurningspotential
600-5 000
< 600

medelhög försurningspotential
låg försurningspotential

Fe/S
<3

mycket hög försurningseffekt

3-60
> 60

?
låg försurningseffekt

0-3
3-5
5-8
>8

pH anaerobt laksteg
<6
provet oxiderat
6-7
>7

pH min

provet anaerobt

Redox anaerobt laksteg [mV]

<3
3-4

mycket hög försurningseffekt
hög försurningseffekt

4-5

måttlig försurningseffekt

>5

låg försurningseffekt

> 200
0-200

provet oxiderat

<0

provet anaerobt

Permeabilitet ostörd jord [m/s]
-7

> 10 (Si)
snabb försurningshastighet
-8
-7
10 - 10 (leSi)

Antal aeroba laksteg till pH<4
<5
snabb försurningshastighet

-9

-8

10 - 10 (siLe)
-9
< 10 (Le)
långsam försurningshastighet
3
Volym jord (m )

5-10
10-15
> 15

tänkbar buffrande effekt
buffrande effekt

långsam försurningshastighet

> 5 000
500-5 000
50-500
< 50

mycket stor
stor
måttlig
liten

Figur 6 Bedömningsdiagram för förenklad och grov bestämning av sulfidjords
försurningsegenskaper (Pousette, 2007).
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Här följer kommentarer till bedömningen som gjorts för de enskilda parametrarna i
bedömningsmallen i tabell 3.
Glödgningsförlust ger en uppskattning av organiska halten. En glödgningsförlust > 8% ger
troligen en buffrande effekt vilket gör att försurningshastigheten minskar.
Svavelhalten avgör hur stor mängd svavel som kan oxideras till svavelsyra. Det är ett mått på
jordens försurningspotential. Vid en svavelhalt < 600 mg/kg TS bedöms att jorden inte är en
sulfidjord.
Fe/S-kvot. En Fe/S-kvot < 3 ger troligen ett lågt pH min värde vid upprepade aeroba laksteg.
Dock, är glödgningsförlusten hög, > 8%, kan det organiska materialet buffra så att pH inte blir
lika lågt. Rester av snäckskal i sulfidjorden buffrar också och påverkar pH min. I intervallet 360 kan inget sägas om vilken försurningseffekt som erhålls. Vid en Fe/S-kvot > 60, bedöms
att försurningseffekten är liten och att jorden inte är en sulfidjord. Fe/S-kvoten används endast
för att särskilja extremerna, mycket hög och låg försurningseffekt.
pH min är det lägsta pH-värdet som uppmätts vid upprepade aeroba laksteg enligt MRM:s
metod. pH min är ett mått på vilken försurningseffekt som kan fås. Jord med pH < 4 klassas
som sur sulfatjord. Normalt utförs 10 aeroba laksteg, men om pH fortsätter att sjunka görs fler
laksteg till dess pH inte sjunker mer. Rimligt är att begränsa antalet laksteg till 20, eftersom
”aldrig” har likställts med 20 i bedömningsdiagrammet.
Antal aeroba laksteg till dess att pH är lägre än 4 är ett sätt att ange ett mått på
försurningshastigheten. Det svåra är sedan att översätta resultat från lakförsök till vad som
händer i upplagd sulfidjord. Hur många ”laksteg” kan ske under ett år, om med ett laksteg
menas att jorden torkar och sedan fuktas igen? Det kan säkert vara flera under ett år. Det har
utförts laboratorieförsök (Åström et al, 1997) där sulfidjord fått ligga och torka i ett år, med
fuktning av jorden varannan vecka. Efter ett år gjordes lakförsök och pH-värden under 3
uppmättes. Kanske hade det räckt att jorden legat 3 månader för att få pH < 3?
Om provet oxiderat efter provtagningen påverkar det antalet aeroba laksteg till dess att pH < 4
och därmed även bedömningen av försurningshastigheten. För en riktig bedömning ska därför
lakförsöken utföras på jord som inte påverkats av syre efter provtagningen, se avsnitt 4.4.
Ett alternativt sätt att ange försurningshastigheten är att använda L/S-kvoten. Den beräknas
som kvoten av hur mycket vatten som runnit igenom provet och provets torra massa.
pH anaerob och redox anaerob visar om jorden varit anaerob eller påverkad av luft
(oxiderad) när det första anaeroba laksteget utförs.
Permeabilitet kan också vara ett mått på hur snabb försurningshastigheten är. Permeabiliteten
beror på jordens kornstorlek. Observera att de i tabellen angivna permeabilitetsvärdena gäller
för ostörd och vattenmättad jord. Vid uppgrävning och uppläggning av massor kommer det
att finnas sprickor och håligheter där vatten kan dränera. Med tiden kommer dessa att pressas
ihop av ovanförliggande jord och jordens ostörda permeabilitet bestämmer då vattenflödet.
Volym jord. Detta kommer med först vid val av åtgärd. En liten volym kanske inte behöver
någon speciell åtgärd eller bara en enkel åtgärd. En stor volym behöver mer omfattande
åtgärder och ett mer omfattande kontrollprogram.
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5.3

Två exempel

Här följer två exempel för att visa hur bedömningen av försurningsegenskaper går till med
den framtagna bedömningsmallen. I tabell 4 har de enskilda värdena från
laboratorieundersökningar bedömts var för sig. Figur 7 visar uppmätta pH-värden vid utförda
lakförsök. Varje punkt motsvarar ett laksteg. Den första punkten är ett anaerobt laksteg, den
andra är ett aerobt laksteg där jorden fått lufttorka och resterande punkter är aeroba laksteg
där jorden torkats i 105ºC. För varje laksteg sjunker vanligtvis pH successivt och från
resultaten utvärderas uppmätt pH min värde och antal laksteg till pH är mindre än 4. I figur 8
har resultaten redovisats i diagrammet för en förenklad grov bedömning av
försurningsegenskaperna.
Tabell 4 Bedömning av värden på parametrar.
Exempel 1
Providentitet
Provdjup [m]

Exempel 2

Haparandabanan Haparandabanan
3
2,5

Okulär klassning

suLe

siSuLe

55
5,0

68
5,9

35 200
16 100

32 500
9 370

Fe/S
pH anaerobt laksteg

2,2
8,45

3,5
8,4

uppmätt pH min värde
antal aeroba laksteg till pH < 4

2,88
5

4,28
aldrig (12)

vattenkvot [%]
glödgningförlust [%]
Fe [mg/kg TS]
S [mg/kg TS]

redox anaerobt laksteg

13

122
-9

-9

< 10

permeabilitet [m/s]

-8

10 - 10

9
8

pH-värde

7
Exem pel 1
6

Exem epl 2

5
4
3
2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Laknings förhållanden, L/S

Figur 7 Resultat från lakförsök, utförda enligt MRM:s metod, på jorden i exempel 1 och 2.
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Försurningshastighet, antal aeroba laksteg
till pH <4

Försurningspotential, Svavel (mg/kg TS)
0

0

600

5 000

10 000

≥15 000

Mycket starkt
försurande

5
Starkt
försurande
10

Exempel 1, pH
Måttligt
försurande

Exempel 1, Svavel
Exempel 2, pH

15

Exempel 2, Svavel
Svagt
försurande

aldrig / ≥ 20
≥6

5
4
3
Försurningseffekt, pH min

≤2

Figur 8 Försurningsegenskaper för jorden i exempel 1 och 2.

Exempel 1, Haparandebanan, djup 3 m
Svavelhalten i jorden är 16 100 mg/kg TS, och försurningspotentialen bedöms som mycket
hög, Fe/S = 2,2 vilket tyder på att försurningseffekten är mycket hög. Uppmätt pH min = 2,9
vilket också ger bedömningen att försurningseffekten är mycket hög. Ett pH värde < 4
uppmäts efter 5 aeroba laksteg, se figur 7, och jorden bedöms ha ganska snabb
försurningshastighet. I diagrammet i figur 8 ligger värdena i det röda området och jorden
bedöms som mycket starkt försurande.
Okulärt har jorden klassificerats som en sulfidjordshaltig lera (suLe). Utifrån det kan
permeabiliteten uppskattas till < 10-9 m/s för en ostörd jord. Försurningshastigheten kommer
därmed att vara mycket långsam så länge jorden är anaerob och saknar sprickor. Vid
uppgrävning och uppläggning av massor kommer detta inte att vara fallet utan det kommer att
finnas sprickor och håligheter där vatten kan dränera. Men på sikt kommer dessa att pressas
ihop av ovanförliggande jord och jordens ostörda permeabilitet bestämmer vattenflödet.
Exempel 2, Haparanda banan, djup 2,5 m
Svavelhalten i jorden är 9 370 mg/kg TS, och försurningspotentialen bedöms som hög.
Uppmätt pH min = 4,3 vilket ger bedömningen måttlig försurningseffekt. 12 aeroba laksteg
utfördes utan att pH-värdet blev under 4, se figur 7. I diagrammet i figur 8 ritas värdena in vid
försurningshastigheten ”aldrig” och de hamnar då i det gröna och gula området. Den
förenklade och grova bedömningen med hjälp av diagrammet ger att jorden är måttligt
försurande.
Jorden har en glödgningsförlust på 5,9% vilket kan tänkas ge en buffrande effekt och påverka
försurningshastigheten. Resultaten i figur 7 visar att pH sjunker kraftigt för det första aeroba
laksteget. Därefter sker pH-sänkningen betydligt långsammare. Efter 12 aeroba laksteg har pH
inte stabiliserats utan ser ut att fortsätta sjunka. Fortsätter pH-värdet att sjunka med samma
hastighet kommer det att vara < 4 efter 14-15 laksteg. Något värde på pH-min har egentligen
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inte erhållits vid försöket. Beaktas detta vid bedömningen och ett antagande görs att pH min
går ner till 3,5 innan 20 laksteg utförts, är en riktigare bedömning att jorden är starkt
försurande. Den höga svavelhalten, på gränsen till bedömningen mycket hög
försurningspotential, kan också motivera att jorden bedöms som starkt försurande. Önskvärt
vore att fler laksteg hade utförts till dess pH stabiliserats, men samtidigt är det inte rimligt att
göra för många laksteg.
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6

Åtgärdsförslag

6.1

Åtgärdsprinciper

6.1.1 Översikt
Hantering av sulfidjord som behöver förstärkas/behandlas bygger på två åtgärdsprinciper. I
det ena fallet sker åtgärden in situ, på plats utan uppgrävning av jorden, och i det andra fallet
görs urgrävning med tillhörande massutskiftning (utbyte av jordmassor) och uppläggning av
schaktmassor, se figur 9. Urgrävning är även aktuellt när t ex en vägundergång ska byggas.

Åtgärdsprinciper
In situ

Urgrävning

Stabilisering Pålning Förbelastning &
vertikaldränering

Uppläggning
Uppläggning
ovanför
under
grundvattenytan grundvattenytan

Figur 9 Principskiss över val av åtgärder.
6.1.2 Metoder in situ, på plats utan uppgrävning
Exempel på in situ metoder är stabilisering med block- eller pelarstabilisering, pålning och
förbelastning med eller utan vertikaldränering.
Vid stabilisering blandas ett stabiliseringsmedel ner i jorden för att öka jordens hållfasthet
och reducera sättningar. Det vanligaste är att inblandningen sker så att enskilda pelare
tillverkas, men även hela jordvolymer kan stabiliseras, s k masstabilisering. Pelarstabilisering
är en etablerad jordförstärkningsmetod för lera, men har använts i mindre omfattning i
sulfidjord. Forskning pågår där olika stabiliseringsmedel lämpliga för olika typer av sulfidjord
undersöks. För vidare information hänvisas till SGF Rapport 2:2000 och Andersson &
Norrman (2004).
Vid pålning slås pålar, som bär hela eller delar av belastningen, ner till fastare undergrund.
Pålning reducerar sättningar. För väg- och järnvägsbankar används oftast det som kallas
bankpålning Vid bankpålning placeras pålplattor på pålarna och över dessa läggs ett
lastfördelande jordlager ut, vilket överför lasten från banken till pålplattorna. För vidare
information hänvisas till Vägverket, publ. 1994:68.
Vid förbelastning belastas jorden, med jordmassor som läggs upp på ytan, för att ta ut
sättningarna före byggnation. Vid små mäktigheter av sulfidjord kan det vara en användbar
metod. I täta sulfidjordar med stor mäktighet tar det lång tid för sättningarna att utbildas
eftersom den volymminskning som fås kommer från det porvatten som dränerar bort från
jorden. Vid vertikaldränering med förbelastning påskyndas sättningsförloppet genom att
dräner (oftast prefabricerade plastdräner) sticks ner i jorden och en förbelastning läggs på.
Dränerna minskar porvattnets längsta dräneringsväg och påskyndar därmed utdränering av
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porvattnet från jorden. Sulfidjordens permeabilitet, avståndet mellan dränerna och
förbelastningens storlek bestämmer hur lång tid sättningsförloppet tar. Dimensioneringen görs
så att huvuddelen av sättningarna tas ut före byggnation. Metoden kräver en viss liggtid, ofta
väljs 1 år eller mer. För vidare information hänvisas till Vägverket, publ. 1987:30.
I stort sett kommer in situ metoderna inte att påverka den omgivande sulfidjordens kemiska
miljö och bidrar därmed inte till försurning. Vid vertikaldränering är det i huvudsak porvatten
från anaerob sulfidjord som avgår. Det har låga halter av svavel och järn. Luftning av detta
vatten medför inte någon försurning. Porvattnet från övergångszonen mellan anaerob och
aeroba förhållanden innehåller mer svavel och kan ge en försurande effekt.
Vid val av in situ alternativ bör framtida markanvändning i närområdet beaktas. Eventuell
grundvattensänkning och medföljande försurning kan påverka in situ alternativen negativt.
Omgivande jords försurningsegenskaper är därmed viktiga att bestämma.
6.1.3 Urgrävning
Urgrävning av sulfidjordmassor, medför att överskottsjord ska läggas upp på lämpligt sätt och
på lämplig plats. Vid urgrävning med massutskiftning bör det utföras så att påverkan på
grundvattennivån blir så liten som möjligt, dvs materialet som ersätter den uppgrävda
sulfidjorden ska inte fungera som ett dräneringslager som sänker grundvattennivån. Vid
urgrävning för t ex en vägundergång där schakten kommer att vara permanent öppen påverkas
omgivningen genom att det leder till en sänkning av grundvattenytan. En
grundvattensänkning medför att anaerob sulfidjord i närheten av schakten påverkas aerobt och
bidrar till försurning.
För vidare information om urgrävning med massutskiftning hänvisas till Vägverket, publ.
2005:4.
6.1.4 Uppläggning av sulfidjordmassor
För de urgrävda massorna finns det två principiellt skilda lösningar, uppläggning under eller
ovanför grundvattenytan, eller en kombination av dessa. Det viktigaste vid uppläggning av
sulfidjordsmassor är att förhindra försurning och utlakning av metaller till omgivande ytvatten
och andra recipienter. Försurning kan undvikas genom att jorden förhindras att komma i
kontakt med luft, torka ut och därmed oxidera.
En svårighet att ta hänsyn till vid uppläggning av sulfidjordsmassor är att de ofta är lösa, har
låg bärighet och låg släntstabilitet. Det innebär att det är svårt att packa och köra på dem, samt
att släntlutningen på upplagd sulfidjord måste vara låg så att slänterna inte rasar eller eroderar.
Utförs arbetet vintertid, kommer de uppgrävda massorna att frysa och därmed stabiliseras de
något. Det tar dock lång tid att frysa sulfidjord som innehåller mycket vatten. På motsvarande
sätt tar det lång tid för frusen sulfidjord att tina. För att stabilisera slänterna kan vallar byggas
runt området där sulfidjorden ska läggas upp.
I tabell 4 anges för- och nackdelar med de två uppläggningssätten.
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Tabell 4 För- och nackdelar med uppläggning av sulfidjord under respektive ovanför
grundvattenytan.
Uppläggning under grundvattenytan
Uppläggning ovanför grundvattenytan
+ marginell miljöpåverkan
+ massorna kan användas för
+ enkel och billig om lämplig
modellering av terrängen
uppläggningsplats finns tillgänglig
+ kan vara lättare att hitta lämplig
uppläggningsplats
- kan vara svårt att hitta lämplig
uppläggningsplats
- kan ge försurningseffekt
- kan vara svårt att hantera uppgrävda - kan påverka omgivningen under lång
massor med låg bärighet, de går ej
tid
att packa
- kan vara svårt att hantera uppgrävda
massor med låg bärighet, de går ej att
packa och har låg släntstabilitet
Vid uppläggning under grundvattenytan, placeras sulfidjorden anaerobt (syrefritt) under
vattenmättade förhållanden. Jordens vattenmättnadsgrad bibehålls genom att den placeras
under lägsta grundvattenytan eller på vattensjuka områden. I detta fall sker ingen oxidation
och försurning av sulfidjorden och utlakningen av metaller och sulfater minimeras. Jorden kan
betraktas som inert och bibehålls grundvattennivån och ett täckskikt läggs över jorden fås
ingen påverkan på omgivningen.
Vid uppläggning ovanför grundvattenytan, läggs massorna upp över grundvattenytan vilket
medför att jorden kan torka ut och oxidera. Med tiden kan detta i sin tur medföra att
oxidationsprodukter dräneras ut ur jorden vid nederbörd. Detta vatten kommer att ha lågt pH
och bl a hög sulfat-, järn- och aluminiumhalt och bidra till att försura vattendrag i närområdet.
För att undvika detta är det viktigt att sulfidjorden täcks på ett ändamålsenligt sätt för att i
möjligaste mån undvika oxidation av jorden, se vidare avsnitt 6.2.
Även en kombination av dessa uppläggningssätt är tänkbart, där delar av den upplagda
sulfidjorden ligger under grundvattenytan. Vid t ex uppläggning på vattensjuk myrmark kan
kanske inte all sulfidjord pressas ner under grundvattenytan. Även här läggs ett täckskikt ut på
sulfidjorden som ligger ovanför grundvattenytan, för att i möjligaste mån undvika att den
oxiderar.

6.2

Skyddsåtgärder för att minska försurning från upplagd sulfidjord

Täckning av sulfidjord rekommenderas oberoende hur jorden läggs upp, dvs under eller
ovanför grundvattenytan. Ett täckskikt som läggs ut på försurande sulfidjord ska ha flera
funktioner:
• förhindra oxidation och uttorkning av sulfidjorden
• förhindra inläckage av för mycket vatten
• förhindra erosion, speciellt i slänter
• vara estetiskt och en god grogrund för etablering av växtlighet så att den upplagda
sulfidjorden passar in i landskapet
• vara körbart så att det går att lägga ut.
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Sulfidjord är speciell, på det sättet att en oxiderad sulfidjord kan återgå till reducerad form om
den vattenmättas och syret i jorden förbrukas, dvs den blir anaerob igen. När sulfidjorden
läggs upp innehåller den hålrum och sprickor där jorden utsätts för syre och oxiderar. Dessa
sprickor och hålrum blir också dräneringsvägar för det nederbördsvatten som kommer ner
genom ett täckskikt som har lagts över den upplagda sulfidjorden. Genom att delvis använda
organiskt material eller anläggningsjord med högt organiskt innehåll i täckskiktet kommer
detta vatten att reduceras och bli anaerobt. Vattnet kommer då att underlätta jordens återgång
till anaeroba förhållanden och bromsa ner oxidationsprocesserna i de ytligaste lagren.
En annan positiv effekt som fås av täckskiktet är att det belastar den upplagda sulfidjorden
varvid den kommer att sätta sig. De hålrum och sprickor som finns i den upplagda jorden
kommer med tiden att bli mindre och till slut helt försvinna under förutsättning att jorden kan
hållas vattenmättad. Är jorden lerig kommer det på sikt leda till att vatten transporteras
mycket långsamt genom upplaget.
Hur tjockt ska ett täckskikt vara?
Generellt gäller att ju tjockare täckskiktet är desto bättre:
• uttorkningen blir mindre
• jorden sätter sig mer
• en bättre grogrund för växtlighet fås
• körbarheten blir bättre.
För mycket starkt försurande sulfidjord och stora volymer som är upplagd på ett
sulfidjordsområde torde 1 m vara en rimlig tjocklek, se vidare kapitel 7.
Vilket material ska täckskiktet bestå av?
• Täckskiktet behöver inte vara helt tätt, utan det är snarare en fördel om en viss mängd
vatten kan perkolera ner genom det så att vatten tillförs sulfidjorden.
• Organiskt material eller anläggningsjord med högt organiskt innehåll bör ingå i
täckskiktet för att gynna anaeroba förhållanden.
• Viktigt är att jorden inte är erosionsbenägen vid stor nederbörd och den ska därför inte
innehålla för mycket silt som lätt kan bli flytande och rinna iväg i slänter.
• Sand eller grövre material har för hög permeabilitet och släpper igenom för mycket
vatten/luft och är därför ej lämpliga material till täckskiktet.
• Det översta lagret av täckskiktet ska vara en god grogrund för etablering av växtlighet.
Här kan avbaningsmassor (det översta markskiktet som tas bort inför byggnation) vara
lämpliga att använda.
• För att den upplagda jorden ska smälta in i landskapet tillses att växtligheten blir
densamma som i omgivningen. Består den av öppna fält och åkermark är det lämpligt
att så in gräs. Består den av skog kan det vara lämpligt att plantera skog. I sådan miljö
kommer ändå på sikt skogen att etablera sig. Vid skogsplantering kan det vara
motiverat att ha ett tjockare täckskikt för att grogrunden för plantorna ska vara god.
Det är en fördel om arterna som planteras har ett ytligt rotsystem, men hänsyn tas även
till vad som passar in i omgivningen.
Kalkning eller inte kalkning?
Med kalkning kan effekten av försurning minskas. Kalkningen i sig medför dock att oxiderad
sulfidjord inte återgår till anaerobt tillstånd. Kalkningen kan också påskynda utlakning av
sulfater. Vid uppläggning ovanför grundvattenytan eftersträvas att den upplagda sulfidjorden
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ska förbli anaerob och att blanda den med kalk motverkar detta syfte. Därför är det inte
lämpligt att kalka anaerob sulfidjord.
Kalkning fungerar som pH buffert för redan oxiderad sulfidjord, främst jordar med lågt
svavelinnehåll. För att neutralisera en sulfidjord med en svavelhalt på 0,5 vikt-% (5000 mg/kg
TS) åtgår en kalkmängd av 15 kg/m3 om allt svavel antas oxidera och all kalk verkar
buffrande (Eriksson et al, 2005). Undersökningar har dock visat att det åtgår minst dubbelt så
mycket kalk som beräknats (Palko, 1994), antagligen beroende på att all kalk inte är
tillgänglig i de buffrande processerna.
Vid uppläggning ovanför grundvattenytan kan kalk användas i täckskiktet för att hjälpa till att
höja pH i det vatten som når sulfidjorden. Det kan då neutralisera det vatten som perkolerar
genom sprickor och håligheter i den upplagda sulfidjorden.
Vid större upplag där det anläggs diken eller dräneringsvägar för ytvattnet som rinner av den
upplagda jorden, kan det avrinnande vattnet kalkas genom att vattnet leds genom ett filter av
kalkkross. Mätningar av pH bör ske för att följa upp effekterna och kalkfiltermassan byts ut
vid behov.
Utformning av ett upplag ovanför grundvattenytan
Vid uppläggning ovanför grundvattenytan är det fördelaktigt om uppläggningen utformas som
en kulle. Det minskar ytan som kan utsättas för uttorkning och det minskar även behovet av
täckmassor. Dock ska slänterna inte göras för branta då det ökar risken för erosion.
Släntlutningen bör inte överstiga 1:3. Vid större upplag kan det vara idé att valla in området
där sulfidjorden ska läggas upp för att undvika erosion.
I bilaga 2 återfinns några praktikfall på uppläggning av sulfidjord.
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7

Principer för val av åtgärd

Följande faktorer ska bedömas och är till grund för val av åtgärd:
• Sulfidjordens geotekniska egenskaper
• Sulfidjordens försurningsegenskaper
• Volym sulfidjord
• Omgivningsfaktorer
- Ytvatten
- Grundvatten
- Jordförhållanden
- Skyddsvärde och känslighet
Vid val av åtgärd prioriteras alternativen enligt följande för försurande och starkt försurande
sulfidjord och stor volym:
1. In situ metod, urgrävning undviks
2. Urgrävning med uppläggning under grundvattenytan
3. Urgrävning med uppläggning ovanför eller delvis ovanför grundvattenytan
4. Urgrävning och deponering på avfallsupplag.
I första hand väljs en in situ metod (t ex stabilisering, pålar eller förbelastning &
vertikaldränering) för att undvika urgrävning och hantering av massor. Dessa metoder kräver
en viss volym sulfidjord för att inte etableringskostnaden ska bli för stor och i vissa fall kan
urgrävning vara det enda alternativet, t ex vid en vägundergång.
Vid urgrävning väljs i första hand uppläggning under grundvattenytan. Det minimerar
miljöpåverkan och sulfidjorden kan betraktas som inert. Här kan svårigheten vara att ha
tillgång till en lämplig uppläggningsplats inom rimligt transportavstånd. Finns inte tillgång till
en sådan väljs istället uppläggning ovanför eller delvis ovanför grundvattenytan. Det sista
alternativet är att massorna deponeras på avfallsupplag.
Skyddsåtgärder och täckskiktets utformning anpassas till sulfidjordens försurningsegenskaper
och volym. I tabell 5 ges riktlinjer för detta. Försiktighetsprincipen ska gälla. Vid en
blandning av starkt försurande och mycket starkt försurande sulfidjord och om dessa ej
särskiljs vid uppläggning används skyddsåtgärder rekommenderade för mycket starkt
försurande jord.
En tänkt upplagsplats ska inventeras vad gäller ytvattendrag, andra recipienter och
jordförhållanden. Vid behov karaktäriseras vattenkvaliteten på platsen och i upplagets
influensområde. Områden med små känsliga vattendrag eller andra känsliga recipienter och
med högt skyddsvärde ska undvikas.
Bäst är om uppgrävda sulfidjordsmassor läggs upp i närområdet av sin ursprungsplats och
inom befintligt sulfidjordsområde. Syftet med denna placering är att minska
omgivningspåverkan. Grund- och ytvatten inom sulfidjordsområden påverkas av naturlig
variation i nederbörd och utformning av dräneringsdiken, jordbruk etc. Omgivningen och
vattenorganismerna är därmed redan utsatt för och anpassad till ytvattnets säsongsbetonade
variationer i pH och svavelinnehåll. Dock bör i dessa områden alltid en bedömning göras av
konsekvenserna av ytterligare störningar i små vattendrag med svaga bestånd av fisk och
bottenfauna. Dessa vattendrag är ofta redan mycket sura och kan periodvis hålla kritiskt höga
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halter av aluminium som är giftigt för fisk och bottenfauna. Skyddsåtgärderna anpassas
tillbefintliga skyddsvärden i recipienterna.
I tabell 5 finns riktlinjer för lämplig omgivningen vid uppläggning av olika sulfidjordar och
mängd. I tabellen finns även förslag till omfattning av kontrollprogram för olika fall, se vidare
kapitel 8.
Tabellen ska ses som ett hjälpmedel med rekommendationer, och inte som krav, vid val av
skyddsåtgärder, uppläggningsplats och omfattning av ett kontrollprogram.
Skyddsåtgärder beror inte enbart på volym och typ av sulfidjord, utan även på omgivningen
där sulfidjorden läggs upp. Är omgivningen lämplig för uppläggning av sulfidjord (dvs att det
inte finns några känsliga vattendrag eller andra recipienter, marken inte är skyddsvärd och det
är ett sulfidjordsområde) kan vid måttliga mängder och inte så försurande sulfidjord de
skyddsåtgärder som vidtas minskas. Fallet kan också vara det motsatta, dvs att
uppläggningsplatsen inte är den bästa med avseende på omgivningen och då behövs mer
omfattande skyddsåtgärder.
Bedömning och val görs från fall till fall. Nedan följer ett exempel för att visa på detta, med
utgångspunkt från tabell 5.
Exempel 2 000 m3 (stor volym) starkt försurande sulfidjord (2) läggs upp i en omgivning
lämplig för uppläggning av sulfidjord vilket rekommenderas för mycket stora volymer (>5
000 m3) för denna sulfidjordstyp. Tjockleken på täckskiktet skulle då kunna minskas till 0,5 m
och kontrollprogrammet enbart omfatta kontroll av att utförandet görs enligt bygghandling
och kontroll av täckskiktet.
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Tabell 5 Principer för val av skyddsåtgärd, lämplig omgivning vid upplagsplats och
kontrollprogram vid uppläggning ovanför grundvattenytan.
Jordtyp Volym, m

3

4

Skyddsåtgärder

Lämplig omgivning vid upplagsplats

Kontrollprogram

Inga

3

< 5 000

Inga

3

> 5 000

Enkla åtgärder
täckskikt ≥0,5 m

2

< 50

2

50 - 500

Inga känsliga vattendrag eller andra recipienter Utförande, täckskikt

Inga
Enkla åtgärder

Inga känsliga vattendrag eller andra recipienter Utförande, täckskikt

täckskikt ≥0,5 m
2

500 - 5 000 Täckskikt ≥1 m

Inga känsliga vattendrag eller andra recipienter Utförande, täckskikt
Inte skyddsvärd mark

2

> 5 000

1

< 50

Täckskikt ≥1 m

Enkla åtgärder

Ytvatten

Inga känsliga vattendrag eller andra recipienter Utförande, täckskikt
Inte skyddsvärd mark

Ytvattten

Uppläggning på områden påverkade
av sulfidjord

Oxidationsfront

Inga känsliga vattendrag eller andra recipienter Utförande, täckskikt

täckskikt ≥0,5 m
1

50-500

Täckskikt ≥1 m

Inga känsliga vattendrag eller andra recipienter Utförande, täckskikt

500 - 5 000 Täckskikt ≥1 m

Inga känsliga vattendrag eller andra recipienter Utförande, täckskikt

Inte skyddsvärd mark
1

Ytvatten

Inte skyddsvärd mark

Ytvattten

Uppläggning på områden påverkade

Oxidationsfront

av sulfidjord
1

> 5 000

Täckskikt ≥1 m

Inga känsliga vattendrag eller andra recipienter Utförande, täckskikt
Inte skyddsvärd mark

Ytvattten

Uppläggning på områden påverkade
av sulfidjord

Oxidationsfront

Bedömning jordtyp

Lämplig omgivning

1

Mycket starkt försurande sulfidjord

Inga känsliga vattendrag eller andra recipienter

2

Starkt försurande sulfidjord

Inte skyddsvärd mark

3
4

Måttligt försurande sulfidjord
Svagt försurande sulfidjord

Uppläggning på områden påverkade av sulfidjord
Inga känsliga vattendrag eller andra recipienter

Bedömning volym jord, m
> 5 000

3

Inte skyddsvärd mark

Mycket stor

500-5 000 Stor
50-500
< 50

Inga känsliga vattendrag eller andra recipienter

Måttlig
Liten

Kontrollprogram
Utförande, täckskikt
Ytvatten
Oxidationsfront

Skyddsåtgärder
Täckskikt ≥1 m
Täckskikt ≥1 m
Enkla, täckskikt ≥0,5 m

Utförande, täckskikt

Inga

Ytvatten
Utförande, täckskikt
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Kontrollprogram

Ett kontrollprogram upprättas vid uppläggning av sulfidjordsmassor ovanför grundvattenytan.
Syftet med kontrollprogrammet är att följa upp eventuell miljöpåverkan från uppläggningen
och kontrollera täckningens funktion.
Vid uppläggning under grundvattenytan behövs normalt sett inget kontrollprogram. Däremot
görs en kontroll av det anaeroba förvaret efter att det slutförts, för att se att det utförts enligt
upprättad bygghandling och att jorden är vattenmättad och anaerob.
Kontrollprogram vid uppläggning ovanför grundvattenytan kan variera från fall till fall, och
bör ha olika ambitionsnivå, beroende på hur omgivningen kring uppläggningsplatsen ser ut,
sulfidjordens försurningsegenskaper och volym. Nedan följer en beskrivning av olika delar i
ett kontrollprogram. Vilka delar som är lämpliga att ta med i olika fall kan ses i tabell 5 i
kapitel 7.
Kontroll av utförande görs för att se att uppläggningen utförts enligt upprättad bygghandling.
Kontroll av täckskikt och eventuella sättningar i upplagd jord som kan ge upphov till
sprickbildning, är en viktig punkt att ha med i ett kontrollprogram. Kontrollen omfattar
täckskiktets tjocklek och sammansättning, eventuell sprickbildning, sättningar som kan ses
visuellt och växtlighet. Efter ett år bör växtlighet (gräs och liknande) ha etablerats på
täckskiktet. Kontrollen görs ett par gånger per år de första två åren, och eventuella
efterarbeten utförs för att åtgärda brister. Därefter görs kontroll efter 5 år och ser det då bra ut
behövs normalt ingen mer regelbunden tillsyn.
Kontroll av ytvatten som rinner från den upplagda jorden görs i minst 2 punkter och
lämpligen 4 gånger eller mer per år för att få med den naturliga säsongsvariationen som
varierad nederbörd och snösmältning ger upphov till. Punkterna ska ligga nedströms den
upplagda sulfidjorden och en punkt bör ligga nära, inte mer än 20 meter ifrån upplagd
sulfidjord. Väsentliga parametrar att analysera är pH, konduktivitet, järn och svavel. Innan
uppläggning av sulfidjorden påbörjas bör nollvärden på ytvattnet tas i provpunkterna för att
kunna särskilja påverkan från den upplagda sulfidjorden. Detta bör göras under ett åt för att få
med säsongsvariationer. Det är också viktigt att ha en referenspunkt uppströms
uppläggningsplatsen för att kunna särskilja påverkan från den upplagda sulfidjorden.
Om vattendragets skyddsvärde är tillräckligt högt kan ett alternativ (eller ett komplement) till
enbart vattenkemi vara att se på eventuella förändringar i bottenfauna vilket kan indikera att
vattnets kvalité förändrats. För att undersökningen ska utgöra ett bra referensunderlag för
kommande bedömning av påverkan, är det viktigt att bottenfaunan undersöks under minst ett
år före uppläggningen av sulfidjorden. Ytvattenprovtagning är en punktvis provtagning i tiden
och ingen information fås om vad vattnet har haft för kvalité däremellan. Däremot är ju
bottenväxtligheten hela tiden utsatt för vattnets kvalité, vilket gör att den kan vara en bättre
indikator på om förändringar sker. Naturvårdsverkat har gett ut handböcker för
miljöövervakning och bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 1999, 2007). I dessa finns
utförande och metoder beskrivna vilka bör följas vid en miljökvalitetsbedömning av ett
vattendrag med avseende på vattenkemi, bottenfauna eller fisk. Dessa går att ladda ner från
Naturvårdsverket hemsida (exempelvis Naturvårdsverket 1996, 2004).
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Kontroll av oxidationsfrontens läge i den upplagda jorden visar hur väl täckskiktet fungerar.
Detta görs enklast med skruvprovtagning och okulär granskning av upptagen jord, se bild 4a
avsnitt 3.7.1. Lämplig omfattning är en gång per år, helst i slutet av sommaren (augusti) när
påverkan av uttorkning borde vara som störst. Provtagning utförs i flera punkter (ca 1 per
200-400 m2). Om oxidationsfronten läge för varje år ser ut att förflytta sig nedåt i den
anaeroba sulfidjorden, indikerar det att täckskiktet fungerar dåligt. Det är svårt att ange
siffror, men om oxidationsfronten förflyttar sig nedåt 10 cm per år eller mer torde det vara för
mycket. Täckskiktet bör då förbättras och enklast görs det genom att mer täckjord läggs ut.
Kontroll av grundvatten kan vara aktuellt om det finns skyddsvärt grundvatten i närheten av
uppläggningsplatsen.
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Kontakter med miljömyndigheter

Avfall eller inte?
Massor som har naturligt ”avvikande” egenskaper, som sulfidjord, kan inte betraktas som
avfall innan de har grävts upp. Dessa massor kommer inte heller att betraktas som avfall om
inte innehavaren ”gör sig av med eller avser att göra sig av med massorna” på det sätt som
anges i MB 15:1. Massor som grävts upp för ett visst ändamål kommer således inte att
betraktas som avfall. Med anledning av denna avfallsregel är det därför viktigt att planera för
massornas fortsatta användande redan innan de har grävts upp. Planen för den fortsatta
användningen ska dokumenteras på lämpligt sätt. Det kan göras i förstudie, MKB,
upphandlingsunderlag, arbetsplan eller på annat sätt som visar att massorna kommer till
användning.
Vid användning av massorna för det planerade ändamålet är 2 kap. MB tillämpligt, liksom för
alla verksamheter och åtgärder som kan påverka miljön. Om användningen av de uppgrävda
massorna kan ”väsentligt ändra naturmiljön” utlöses ett krav på samråd enligt 12:6 MB.
I de fall urgrävning av sulfidjordar leder till problem med massorna, att de börjar laka eller
liknande, ska 2 kap. MB tillämpas. Det är då också möjligt att massorna betraktas som avfall,
eftersom det då kan ses som en ”börda” att hantera massorna. Om massorna betraktas som
avfall innebär det att avfallsreglerna i avfallsförordningen blir tillämpliga vid hanteringen. Det
leder till att det krävs en anmälan eller tillståndsansökan enligt bilagan till förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH, (SFS 2007:674). En anmälan lämnas in senast
sex veckor före det att verksamheten påbörjas, alternativt krävs att tillstånd meddelas innan
verksamhetens start. Ett tillståndsärende tar ofta minst sex månader.
Det är fördelaktigt att ta en tidig kontakt med tillsynsmyndigheten för att nå en samsyn i
miljöbedömningen och på så sätt underlätta att ärendet hanteras på ett smidigt sätt. Mer om
juridiken kring hantering av uppgrävda massor kan läsas i Hantering av uppgrävda massor –
administrativa krav (VV publ 2007:99 resp Banverket).
Uppläggning av sulfidjord – mellanlagring, lagring och omlastning
Mellanlagring av sulfidjordsmassor som betraktas som avfall är en anmälnings- eller
tillståndspliktig verksamhet enligt bilagan till FMH (SFS 1998:899) om mängden överskrider
10 ton. Aktuella verksamhetskoder (SNI-koder) är 90.30 och 90.40.
En lagring eller omlastning av avfall är varken anmälnings- eller tillståndspliktig. Med lagring
avses att massorna lagras i omedelbar anslutning till den plats de uppkommit och inom det
verksamhetsområde det uppkommit, dvs vägområdet eller annat definierat
verksamhetsområde. Med omlastning avses att avfallet läggs upp på en plats tillfälligt (högst
en vecka) för att transporteras vidare till en annan plats.
Användning av massor för anläggningsändamål
Om sulfidjordsmassorna betraktas som avfall och ska användas för anläggningsändamål
föreligger en anmälnings- eller tillståndsplikt enligt SNI-koderna 90.130 eller 90.140.
Anmälningsplikten gäller fall där föroreningsrisken är ”ringa” och tillstånd om risken är ”inte
endast ringa”. Ett tillståndsförfarande inleds med ett samråd med berörda parter och en
översiktlig sammanställning av åtgärdens omfattning och miljöpåverkan. Länsstyrelsen
bedömer därefter om betydande miljöpåverkan föreligger för den planerade verksamheten.
Om så är fallet ska samråd ske med en utökad krets av intressenter och parter, t ex centrala
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myndigheter och naturvårdsorganisationer. De synpunkter som framkommer ska vägas in av
sökanden vid upprättandet av MKB:n och ansökan, därefter kan ansökan inlämnas till
prövningsmyndigheten.
Vattenverksamheter
Om massorna ska användas inom ett vattenområde (11 kap. 3 § MB), kan det även utgöra en
tillståndspliktig vattenverksamhet (11 kap. 9 § MB). Tillstånd måste i så fall sökas både till
vattenverksamheten och till den miljöfarliga verksamheten. Samråd hålls först med
länsstyrelsen i ett tidigt skede innan en ansökan och MKB upprättas. För vissa mindre arbeten
i vattenområden föreligger endast anmälningsplikt enligt förordning (1998:1388) om
vattenverksamhet mm.
Det är enligt 15 kap. MB förbjudet att lägga sulfidjord och andra typer av avfallsmassor i
vatten (dumpning). Dispens från dumpningsförbudet kan dock efter ansökan lämnas av
Naturvårdsverket eller av miljödomstolen i samband med tillståndsprövning av annan
verksamhet.
Vattenverksamheter som avvattning och förändring av grundvattennivån kan resultera i
negativ påverkan på miljön från oxiderande sulfidjord. Tillstånd av denna typ lämnas av
miljödomstolen. Samrådsförfarandet påbörjas hos länsstyrelsen innan ansökan och MKB
upprättas. Tidsrymden för miljödomstolens handläggning från det att samrådshandlingar
lämnats in och ett tillstånd kan beviljas är vanligtvis 12 månader.
Beslut och villkor
Den handläggande myndigheten ska begära in det underlagsmaterial som myndigheten anser
sig behöva för att ge tillstånd alternativt råd om försiktighetsmått. Denna publikation kan
utgöra grund för att bedöma att tillräckligt med undersökningar har gjorts och att lämplig
hantering och åtgärder valts så att miljöpåverkan minimeras.
Beslut som meddelas verksamhetsutövaren innehåller råd vid anmälningsärende till
kommunen eller villkor vid tillstånd från länsstyrelse eller miljödomstol. Utöver dessa råd och
krav är verksamhetsutövaren skyldig att visa vilken miljöpåverkan som åtgärden medför och
vidta åtgärder om miljöpåverkan blir större än den som villkoren tillåter. Detta görs lämpligen
med hjälp av ett kontrollprogram och utvärdering av uppmätta resultat. Kontrollprogrammet
bör upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten.
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Begränsningar och kunskapsluckor

Det bedömnings- och klassificeringssystem som tagits fram för att bestämma sulfidjords
försurningsegenskaper, bygger på en lakmetod som MRM Konsult arbetat fram. Det är inte
givet att det är den mest lämpliga lakmetoden att använda. Det finns minst en ytterligare
metod för ändamålet som framtagits speciellt för att undersöka sulfidjords
försurningsegenskaper, den s k LTU-metoden (Mácsik, 2000). Fokus för detta arbete var
forskning/utveckling av en metod för att klassificera sulfidjord utifrån försurningsegenskaper.
Få jämförande studier av dessa två metoder har gjorts, se vidare Pousette, 2007. MRM:s
metod är till delar en vidareutveckling av LTU:s metod och mer anpassad för kommersiellt
bruk.
Det finns två huvudskäl varför just MRM:s lakmetod har valts i denna handledning. För det
första är det en lakmetod som försöker efterlikna förhållanden i fält där sulfidjord utsätts för
cykler av torkning/bevattning (regn) och det är dessa cykler som orsakar den försurning som
fås. Torkningen gör att jorden oxiderar och bevattningen gör att de försurande ämnena sköljs
ur jorden. För det andra har metoden använts i ca 2 år och det finns ett stort dataunderlag från
försök som utförts enligt denna metod (bedömningssystemet bygger på utvärdering av 93
försök). En begränsning är att inga sulfidjordar från Mälardalen har undersökts enligt MRM:s
lakmetod.
Det finns andra lakmetoder som också skulle kunna vara användbara och kanske är
enklare/bättre, t ex skakförsök under lång tid under samtidig tillförsel av luft, vilket skapar
oxiderande förhållanden. Metoden har använts i ett examensarbete (Wennerberg, 2005) och
ger liknande resultat som MRM:s lakmetodik, men det finns en begränsad erfarenhet av
metoden.
En osäkerhet vid bedömning av försurningsegenskaper är att översätta resultat från lakförsök
till förhållanden i fält. Vad avses t ex med försurningsegenskaper på kort respektive lång sikt?
Hur många torknings/bevattningscykler går det på ett år? Två torde vara ett minimum
(snösmältning på våren och höstregn), men troligen är det några fler (skyfall efter en tid med
torka). Här behövs mer fältmätningar på upplagd sulfidjord som det har gjorts lakförsök på,
för att belysa frågeställningen.
En begränsning är att alla parametrar som påverkar försurningsegenskaperna inte är med i det
bedömnings- och klassificeringssystem som tagits fram. Lakförsöken visar på resultatet av
upprepad oxidation, men förklarar inte varför resultatet blir som det blir. Jordens
buffringskapacitet (t ex karbonathalt) är inte med i bedömningssystemet. Däremot ses
effekten av den indirekt i resultat från lakförsök. Vad lakvattnets konduktivitet har för
betydelse har inte heller studerats. Den mäts vid lakförsöken och har olika värden och
förändras under lakförsökens gång på olika sätt för olika jordar. Vad som också är av intresse
är att mäta metallhalter i lakvattnet. Här behövs mer försök och utvärdering av fler
parametrars betydelse för försurningsegenskaperna. Det är möjligt att man idag mäter
parametrar som saknar betydelse för försurningsegenskaperna, men missar andra väsentliga
parametrar.
Okulärt bedöms en jord som sulfidjord när den är svart, men även jord som är t ex bandad
gråbrun kan innehålla mycket svavel och vara starkt försurande. Enbart färgen är inte
tillräckligt för bedömningen. Exempelvis klassas ofta torrskorpedelen av en sulfidjordsprofil
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direkt (utan laboratorieprovning) som problemfri, trots att den i det korta perspektivet kan ge
mycket låga pH-värden på bildat lakvatten i samband med schaktarbeten.
Det finns en begränsad erfarenhet hur olika täckskikt som läggs över sulfidjord fungerar.
Därför är det svårt att ange riktlinjer för hur tjocka de ska vara.
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Bilaga 1:1

Metodbeskrivning – Lakförsök sulfidjord, MRM (jan 2007)
MRM – Mark Radon Miljö Konsult AB

1

Utrustning

Pappersformar
Våg med en noggrannhet på 0.01 g
Ugn (105°C) för torkning av prover
Högtemperaturugn (800°C) för bestämning av glödgningsförlust
Glasbägare
Filterpapper
pH-mätare
redoxmätare
konduktivitetsmätare
Lakförsök på sulfidjord utförs i ett första steg på ett anaerobt prov (ursprungligt prov ej
påverkat av syre efter provtagning). I ett andra steg lakas ett aerobt prov (lufttorkat prov).
Det lufttorkade provet lakas därefter aerobt i flera steg (upp till 10 eller mer). Efter första
lufttorkningen, torkas provet i ugn (105°C).

2

Förutsättningar

Sulfidjord som läggs upp aerobt ovan grundvattenytan kommer att utsättas för uttorkning
varvid torksprickor uppstår. Vid nederbörd kommer vatten att strömma ned i sprickorna och
rinna av från upplaget i stor utsträckning. I viss mån kommer nederbörd att infiltreras i
underliggande material eller tas upp av den uttorkade jorden. Denna process upprepas i takt
med nya torkperioder och ny nederbörd. Detta lakförsök är utformat för att efterlikna detta
naturliga förlopp. Det första anaeroba laksteget avser att bestämma det inkomna jordprovets
status före lakning.

3

Uttag av prov och provpreparering

För att bestämma mängden jord till den anaeroba lakningen behövs vetskap om jordens
vattenkvot, w. Följande ekvationer används:
mw
ms
mw = m − ms
w=

(1)

m = ms (1 + w)

(2)
(3)

där mw = massa vatten, ms = massa fast substans och m = jordens totala massa.
Den anaeroba lakningen sker vid L/S=5, dvs mängden vatten beräknas som
(4)

mw (L)= 5 · ms (=125 g)

Den aeroba lakningen sker vid L/S=3. Tillsatt vattenmängd motsvarar L/S=3, men provet
absorberar en del vatten och verklig genomströmmad vattenmängd bestäms genom vägning.
1
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3.1

Alternativ 1: Lakning av ostörda prover

Vattenkvoten bestäms på ett representativt delprov. Eventuellt har vattenkvoten redan
bestämts vid en rutinundersökning, varvid detta värde kan användas.
-

En 3-5 cm hög provbit tas ut. Den halveras längs höjden i två likvärdiga halvor där
den ena används för anaerob lakning och den andra för aerob lakning. Från den ena
provhalvan tas ett delprov på 5-10 gram ut för analys av Fe och S.
Med hjälp av jordens vattenkvot beräknas provmängden som behövs (m) för den
anaeroba lakningen där ms = (TS) = 25 g (ekvation 3), dvs m = ms (1 + w) .
Provet som ska torkas för att bli aerobt skivas i ca 2 mm tjocka skivor. Till detta
används en trådavskärare. Skivorna sprids ut på det ännu ej vikta filtret för att
lufttorka, vilket tar cirka 1 dygn beroende på hur tät jorden är. Skivorna bryts i mindre
bitar (ca 5 mm) efter att de torkats.

3.2

Alternativ 2: Lakning av störda prover

Vattenkvot bestäms på ett delprov.
-

-

Två likvärdiga delprover tas ut. Med hjälp av jordens vattenkvot beräknas provmängden, m, som behövs för den anaeroba lakningen där ms = (TS) = 25 g (ekvation
3), dvs m = ms (1 + w) .
Provet som ska torkas för att bli aerobt prepareras enligt samma princip som beskrivits
i avsnitt 3.1.

4

Anaerob lakning - utförande

Den uppvägda mängden sulfidjord (m) till det anaeroba provet (ms = 25 g) läggs i en bägare.
Avjoniserat vatten tillsätts så att L/S-kvoten blir 5. Mängden vatten som tillsätts är 125 g
minus jordens vatteninnehåll, mw (ekvation 2). Provet slammas upp med hjälp av en glasstav
och rörs om. Provet får därefter stå ½ - 1 timme innan pH, redox och konduktivitet mäts
direkt i provets vattenfas.
rörs om
L/S = 5

m w tillsatt

ursprungsprov

125 g

mätning

får stå
1/2-1 timme

mw

m w prov
ms

25 g

ms

Figur 1 Schematisk bild av försöksutförandet vid anaerob lakning.

2

pH, Eh,
konduktivitet
vattenfas
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5

Aerob lakning

Den aeroba lakningen genomförs i flera steg varav det första utförs på material som fått torka
i luft. Övriga laksteg utförs efter torkning i ugn.

5.1

Utförande

25 g torkat och sönderdelat prov, enligt avsnitt 3.1, vägs upp. Ett filter viks till en tratt och
placeras i en uppställning med två bägare enligt figur 2. Provet läggs ner i tratten och 75 g
avjoniserat vatten vägs upp. Vattnet hälls över provet. Vattnet som runnit igenom provet och
filtret samlas upp i den mindre bägaren. pH, redox och konduktivitet mäts direkt på vattnet i
bägaren och mängden lakvatten mäts (vägs). Härigenom bestäms lakvattenmängden som
passerar genom provet. Denna mängd används vid redovisningen i form av L/S-förhållande.
Filtret med det nu blöta provet torkas igen. I det första steget torkas provet i luft och i de
efterföljande i ugn (105°C i cirka ett dygn). Torkning och lakning upprepas upp till 10 gånger
(eller eventuellt mer).
Detta skulle kunna kallas perkolationslakning med L/S=3. Vad som händer är att av vattnet
som hälls över provet kan ca en tredjedel tas upp av jorden och filtret, se figur 2. Detta vatten
blir då kvar och torkas bort, medan vattnets innehåll av joner blir kvar. Så det som lämnar
jorden är ca L/S =2. Det exakta värdet bestäms.
vatten som hälls
över provet
L/S = 3

75 g

filtrering

mw
mw
torkat
prov

ms

25 g

ms

indunstas,
torkas,
i ugn 105 C

efter torkning
ms

filter

pH, Eh och
m wkond. mäts
försöksuppställning

pH, Eh, konduktivitet
mäts
upprepas

Figur 2 Schematisk bild av försöksutförandet och försöksuppställningen vid aerob lakning.
I bilaga 1 visas den blankett som används för alla försöksdata. Den används preliminärt i
laboratoriet för anteckningar. Efter genomfört försök skriv alla data in i en objektspecifik
blankett, varvid alla redovisningar ritas upp automatiskt. Samtliga blanka fält kan användas
för data eller anteckningar, övriga fält är låsta. Varje blankett består av tre försök.
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6

Redovisning

Resultaten redovisas i diagramform med pH, redox och konduktivitet som funktion av L/Sförhållandet. Laksteg 1 innebär anaerob lakning. Laksteg 2 är det första aeroba lakningssteget.
Följande lakningssteg är normalt sett utförda på ugnstorkat prov.
Som tillägg till försöket kan ett delprov på cirka 10 g (TS) tas ut för bestämning av
glödgningsförlust.
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Praktikfall
Södra Sunderbyn, uppläggning ovanför grundvattenytan
2005 byggdes en planskild korsning efter väg 97 i Södra Sunderbyn där ca 20 000 m3
sulfidjord grävdes upp. Jorden bedömdes som starkt försurande till mycket starkt försurande.
Den lades upp som en långsträckt (450 m lång) modellering av terrängen längs med vägen, se
figur 1. Marken där jorden lades upp består av sulfidjord. Ytvatten i ett dike som avvattnar
marken uppströms den upplagda sulfidjorden är påverkat av oxiderad sulfidjord och i det har
mycket låga pH (ner till 3,3) uppmätts i samband med snösmältningen. Den upplagda
sulfidjorden är indelad i tre delar, vilka har olika täckskikt. Det är främst täckskiktets tjocklek
som varierar, från 0,1 till 0,6 m, där den översta 0,1 m skulle bestå av avtäckt matjord. Där
täckskiktet skulle vara 0,1 m var det svårt att lägga ut det på grund av att den upplagda
sulfidjorden hade mycket dålig bärighet. Bara av den anledningen är det motiverat att ha ett
tjockare täckskikt så att det är möjligt att köra ut på upplagd sulfidjord. Den dåliga bärigheten
gör det även svårt att få en jämn överyta på den upplagda sulfidjorden och därmed svårt att få
föreskriven tjocklek på täckskiktet. Tjockleken varierar lätt med ±10 cm.
Ett omfattande kontrollprogram upprättades för att utreda miljöpåverkan från den upplagda
sulfidjorden till omgivningen och för att studera effekten av de olika täckskikten.
Kontrollprogrammet löper i 5 år och omfattar ytvatten, grundvatten, lakvatten från upplagd
sulfidjord, sprickkartering överytan, kontroll av täckskiktets tjocklek, oxidationsfrontens läge
och sättningar. Rapportering sker 1 gång per år. För vidare information hänvisas till Pousette
& Åkerlund (2006) och Pousette (2007).

Figur 1 Upplagd sulfidjord i Södra Sunderbyn, slänt mot dike vid väg 97, oktober 2005 och
överyta, juni 2006.
Botniabanan, upplag Gideälven, uppläggning ovanför grundvattenytan
2002 grävdes 3 300 m3 sulfidjord ur och lades upp i närheten på en yta av 30 m x 40 m och
höjden 3-4 m. Sulfidjorden innehöll ca 1 vikt-% svavel (10 000 mg/kg TS). Under
uppläggningen tillfördes totalt 90 ton kalkgrus både under upplaget och pallvis invarvat i
sulfidjorden.
Dränering är installerad i området och den bedöms samla upp en stor del av det grund- och
ytvatten som rinner genom området. Ytvattenprov har tagits i utloppet från dräneringen, ca
140 m nedanför upplaget. Första året uppmättes lågt pH på våren och hösten (4,4 respektive
4,7) i samband med snösmältning och regn. För vidare information hänvisas till Brücher
(2002).
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Botniabanan, planerat upplag Stöcke, uppläggning ovanför grundvattenytan
Ca 43 000 m3 massor av sulfidjord kommer att läggas upp i ett upplagsområde vid sidan om
järnvägen i närheten av byn Stöcke. Vallar av moränjord kommer att rama in
uppläggningsplatsen för sulfidjord och det delas även in i mindre fack. Anaerob och torkad
aerob sulfidjord hanteras var för sig för att kunna rikta skyddsåtgärderna mot de olika typerna
av massor. Marken där sulfidjorden läggs kommer att täckas med ett neutraliserande lager av
mesa (kalciumkarbonat). För att begränsa sprickbildning och oxidation av de anaeroba
massorna kommer de vid behov att bevattnas. Upplagd sulfidjord täcks slutligen av ett 1 m
tjockt lager av moränmassor och ovanpå det läggs ett lager avbaningsmassor. Efter dessa
åtgärder bedöms att upplaget kan återföras till skogsmark.
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