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Förord 
 

Denna rapport är ett examensarbete inom utbildningen i ekotoxikologi vid Uppsala 

universitet. Arbetet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Halland, avdelningen för 

ekotoxikologi och avdelningen för limnologi vid Uppsala universitet. 

 

Jag vill tacka följande personer för all hjälp till skapandet av denna rapport: 

 

Mina handledare Jan Örberg, avdelningen för ekotoxikologi, Uppsala universitet, och Johan 

Asplund, Länsstyrelsen Halland, för värdefull handledning och svar på frågor. 

 

Roger Herbert, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, för hjälp angående 

laktestet och allmänna markfrågor. 

 

Anders Broberg och Jan Johansson, avdelningen för limnologi, Uppsala universitet, för hjälp 

med sedimentfrågor och hjälp vid bestämningen av metallernas totalhalt i jord och sediment. 

 

Marianne Svarvare, Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet, för all 

hjälp med nödvändigt material till försöken. 

 

Magnus Mörth, Institutionen för geologi och geokemi, Stockholms universitet, för analys av 

metallhalter i prover. 

 

Stort tack till limnologiska institutionen för utlånandet av ljusramp till andmatsförsöket och 

Villner-hämtare för sedimentprovtagning. 

 

Oscar Fogelberg, Lina Harström, Anna Rotander och Mia Svensson, avdelningen för 

ekotoxikologi, Uppsala universitet, för trevliga stunder i ex-jobbs- och fikarummet. 

 

Per Jonsson, student, för ovärderlig hjälp med laborationsarbetet i samband med 

andmatsförsöket.  
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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är en undersökning av fastigheten Oxhult 2:6 i Laholms kommun, 

Halland. Under 15 år fanns en träimpregneringsanläggning vid Smedjeån i Oxhult, där 

verksamheten nyttjade ett impregneringsmedel innehållande koppar, krom och arsenik. Dessa 

metaller har konstaterats i mark i anslutning till anläggningen. Syftet var att undersöka 

läckaget av metaller och om möjligt hitta metaller i sediment nedströms fastigheten. 

 

Utförandet gjordes genom att ta jordprover från fastigheten och sedimentprover från en damm 

i Smedjeån nedströms Oxhult. Proverna analyserades på dess metallinnehåll och på 

jordproverna utfördes även laktest. Ett ekotoxikologiskt test (7-dagars test med Lemna minor) 

utfördes på den erhållna lakvätskan för att undersöka dess toxicitet. Resultaten av jord- och 

sedimentanalyserna jämfördes med Naturvårdsverkets riktvärden och bedömningsgrunder.  

 

Jordanalyserna säger att i stort sett hela fastigheten är påverkad av verksamheten. I allmänhet 

är det höga arsenikhalter som står för den kraftiga föroreningen av området. De högsta 

metallhalterna kan konstateras i marken i direkt anslutning till impregneringsanläggningen.  

Det största metalläckaget sker även det i marken närmast anläggningen. Metallerna krom, 

koppar, zink och framförallt arsenik har stor rörlighet i marken och det föreligger stor risk för 

spridning. Eftersom Smedjeån rinner i direkt anslutning till området är det högst sannolikt att 

metallerna förr eller senare når ån för vidaretransport nedströms.   

 

Sedimentanalyserna indikerar att det ännu inte har skett något betydande läckage från 

fastigheten. Det finns risk att strömningshastigheten i Smedjeån är så hög att partikulärt 

bundna metaller inte ens sedimenterar i den undersökta dammen. Detta innebär i så fall att ett 

metalläckage inte kan påvisas här och att metallerna fortsätter ännu längre nedströms.  

 

Det ekotoxikologiska testet på Lemna minor visar att lakvätska från punkten i provruta 9 (se 

figur 4, sid. 13) inte är tillväxthämmande för organismen. 

 

Föroreningsgraden av krom, koppar, zink och framförallt arsenik på fastigheten är mycket 

stor och metallerna har stor rörlighet i marken. Däremot kan spridningen av metaller till den 

närliggande Smedjeån inte påvisas genom sedimentanalyser.  
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1. Inledning 
 

Träimpregnering har skett sedan mitten av 1800-talet för att skydda material mot angrepp av 

t.ex. rötsvampar. Dåvarande Kungliga Järnvägsstyrelsen och Kungliga Telegrafstyrelsen 

började då impregnera sliprar och telefonstolpar med kopparvitriol (kopparsulfatlösning). 

Användning av kreosot (en destillationsfraktion från stenkolstjära) påbörjades under de första 

årtiondena av 1900-talet och ersatte successivt användningen av kopparvitriol. På grund av 

andra världskriget upphörde importen av kreosot och man började istället använda 

metallbaserade och vattenlösliga träskyddsmedel. Även sågade trävaror började nu 

impregneras. Kreosotanvändingen återupptogs igen efter krigsslutet, men användningen avtog 

till förmån för de vattenlösliga produkterna.  

(Naturvårdsverket, 1999)  

 

1966 uppfördes en impregneringsanläggning vid Smedjeån i Oxhult, Laholms kommun, 

Halland, se figur 1. Impregneringen skedde med så kallat CCA-medel (koppar, krom och 

arsenik). Tidigare undersökningar har visat på att det aktuella området är förorenat med dessa 

metaller. (J&W Energi och Miljö, 2002; WSP Environmental, 2003) 

 
Figur 1. Översiktskarta över Laholms kommun med Oxhult utmärkt. 
©Länskartor/Lst, bakgrundskartor Lantmäteriet. 
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Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka metallinnehållet i mark och genom laktest på 

jordprover uppskatta läckaget av bl.a. koppar, krom och arsenik. Jordprover analyseras med 

avseende på totalinnehåll av metaller för att uppskatta föroreningsgraden. Eftersom det är känt 

sedan tidigare att metallhalten är hög i marken borde risk för läckage föreligga. Ett 

omfattande läckage av metaller borde avspegla sig i förhöjda metallhalter i sedimentprover 

från Smedjeån nedströms fastigheten i Oxhult. Lakvätskans (lakmedium och däri utlakade 

metaller) toxicitet undersöks även med ett enkelt ekotoxikologiskt test. Den biotillgängliga 

andelen av markens metallinnehåll uppskattas genom att ett fåtal jordprover lakas med en 

svag saltlösning som lakmedium.  

 

1.1.  Information om området 

Bakgrund 

Den före detta impregneringsanläggningen är belägen på en ö i Smedjeån på fastigheten 

Oxhult 2:6, Laholms kommun. Smedjeån, som mynnar ut i Lagan ca 20 km nedströms 

fastigheten, är av riksintresse för sina höga naturvärden inom såväl flora som fauna. (J&W 

Energi och Miljö, 2002) 

Anläggningen togs i bruk 1966 och med hjälp av en autoklav tryckimpregnerades sågade 

trävaror med ett krombaserat saltmedel (J&W Energi och Miljö, 2002). Medlet som användes 

heter K33 (J. Asplund, muntligen) och är av typen CCA där de aktiva substanserna är 

koppar(II)oxid, kromtrioxid och diarsenikpentoxid (Kemikalieinspektionens hemsida). Det 

impregnerade träet fick droppa av inne i anläggningen innan virket lagrades utomhus. 

Verksamheten upphörde 1980 och nuvarande fastighetsägare har sedan dess använt 

anläggningen som förråd (J&W Energi och Miljö, 2002). I figur 2 och 3 ses det förorenade 

området. 
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Figur 2. Norra delen av det förorenade området 
med impregneringsanläggningen uppe till höger. 
Bilden är tagen från norr mot sydost. Foto: Johan 
Asplund, 2004.  

Figur 3. Södra delen av det förorenade området 
med impregneringsanläggningen mitt i bild. Bilden 
är tagen från syd mot nordost. Hitom anläggningen 
ses ett utskjutande tak och till höger skymtar en 
kvarn. Foto: Johan Asplund, 2004. 

 

Tidigare undersökningar 

WSP Environmental (tidigare J&W Energi och Miljö) fick under 2002 i uppdrag av 

Länsstyrelsen Halland att undersöka fastigheten Oxhult 2:6, Laholms kommun. Orsaken till 

det var att området hade klassificerats i riskklass 1 i MIFO (Metodik för Inventering av 

Förorenade Områden) som en del av inventeringen av förorenade områden i Halland. 

Riskklass 1 innebär att området, efter en första riskbedömning, anses vara så förorenat att det 

föreligger en mycket stor risk för skador på människa och miljö (Naturvårdsverket, 2002). 

Resultaten av undersökningen redovisades i två rapporter: J&W Energi och Miljö (2002) och 

WSP Environmental (2003). 

 

Undersökningarna visade att själva impregneringsanläggningen och marken närmast 

anläggningen var förorenat med koppar, krom och arsenik och att föroreningarna avtog med 

ökat markdjup. De höga arsenikhalterna styrde klassificeringen av området.  

 

Grundvattenytan ligger ca 0,4-0,9 meter under markytan och flödet av grundvatten rör sig 

norrut. Analyser av grundvattenprover visade att metallerna hade spridits enda ner till 

grundvattnet. Eftersom anläggningen angränsar till Smedjeån är det därför mycket sannolikt 

att metallerna har transporterats ut i ån via grundvattnet. Att delar av det förorenade området 

under högt vattenflöde översvämmas bör bidra till ökad transport av metaller till ån. 
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Framförallt i den södra delen av området består de övre jordlagren av fyllnadsmassor som 

sand, grus, sten uppblandat med bark, tegel och sågspån. pH-nivån i marken uppmättes till ca 

5,0-5,5. 

 

En sedimentundersökning utfördes på en sträcka av 500-600 meter nedströms fastigheten, 

men bara sten- och grusbottnar kunde hittas. 

 

Sanering av området har beslutats och kommer att genomföras under 2005.  

 

1.2. Aktuella metaller 

Allmänt om metaller 

Metaller har under historiens gång blivit tillgängliga för spridning till olika delar av miljön 

framförallt genom vittring av olika bergarter. Under de senaste århundradena har människans 

behov av metaller ökat, vilket har lett till ett större uttag av metaller från jordskorpan genom 

ökad gruvdrift. Detta har i sin tur givit upphov till att miljön i ökande grad exponerats för 

metaller. (Walker et al., 2001). En del metaller är essentiella för organismer, vilket betyder att 

de behövs i små mängder för att organismen ska fungera. Däremot kan en hög exponering för 

vissa essentiella metaller leda till att de istället blir toxiska för organismen. (Naturvårdsverket, 

2000) 

 

Metallers rörlighet i mark påverkas främst av jordens kornstorlek, mängden organiskt material 

och pH. Generellt gäller att liten kornstorlek, hög andel organsikt material och högt pH leder 

till en stark bindning mellan metaller och markpartiklar. (Walker et al., 2001)  

 

I vatten är lösligheten för metaller framförallt beroende av pH-värdet, lågt pH ger hög 

löslighet och vice versa. Metaller är ofta bundna till partiklar vilka sedimenterar när ett 

vattendrags flöde blir långsamt. (Walker et al., 2001). 

 

Arsenik (As) 

Arsenik förekommer i olika former i miljön. Den kan antingen förekomma i oorganiska 

föreningar, t.ex. i mineral, arseniter och arsenater, eller i organiska föreningar. Genom 

biotransformation kan oorganiskt arsenik omvandlas till organiska arsenikföreningar. Arsenik 
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anrikas av både växter och djur och kan ackumuleras i näringskedjor, så kallad 

biomagnifikation. I kräftdjur och fisk kan relativt höga arsenikkoncentrationer förekomma, 

framförallt av den mindre giftiga organiska formen. (Norin & Vahter, 1984) 

 

Giftigheten hos arsenik varierar starkt beroende på den kemiska formen. Arseniks giftverkan 

orsakas främst av dess påverkan på cellernas enzymer. Akut förgiftning framkallar en rad 

symtom som kräkningar, feber, leverförstoring, störning av hjärtrytm etc. Kronisk förgiftning 

ger framförallt nervskador och leverskador. (Goyer & Clarkson, 2001; Pershagen & Vahter, 

1979) 

 

Olika arsenater används som medel mot skadeinsekter och som ogräsbekämpningsmedel. Vid 

träimpregneringen sker en utfällning av ej vattenlösliga koppar- och krom(III)arsenater inuti 

trävirket. Detta innebär att det impregnerade virket är speciellt lämpligt att använda t.ex. 

under vatten.  

(U.S. Department of Health and Human Services hemsida, a) 

 

Koppar (Cu)  

Koppar är vida spritt i naturen och är en essentiell metall.  

 

Allmänheten är framförallt exponerad för höga kopparhalter från förorenat dricksvatten 

eftersom många dricksvattenledningar är gjorda av koppar (U.S. Department of Health and 

Human Services hemsida, b). Hos människor som utsätts för långvarig exponering kan koppar 

ansamlas i levern. Detta kan medföra kroniska leverskador som kan leda till döden. (Goyer & 

Clarkson, 2001) 

Ett högt kopparintag kan verka irriterande på mag-tarmkanalen, vilket ofta leder till 

kräkningar och diarréer (Goyer & Clarkson, 2001). Upptaget från tarmen är begränsat, varför 

allvarliga förgiftningar är sällsynta (Nyholm, 1985). Kopparbrist hos människa är ovanlig 

(Goyer & Clarkson, 2001). 

 

Krom (Cr) 

Metallen förekommer naturligt endast i kemiska föreningar, oftast tillsammans med syre. I 

naturen är krom vanligtvis trevärd, ibland sexvärd. 
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Krom är ett essentiellt näringsämne. Krom(III), bildar mycket stabila komplex med bl.a. 

humusämnen. Dessa komplex är biologiskt svårtillgängliga och därigenom endast svagt 

giftiga. Krom(VI)-föreningar däremot är mycket giftiga, främst genom sin starka 

oxidationsförmåga. Krom(VI) används som rötskyddsmedel, men resistens mot dessa 

föreningar kan utvecklas hos mikroorganismer som gradvis anpassats till stigande halter. 

Vissa störningar av mikrobiella processer har påvisats i starkt kromförorenade jordar. (U.S. 

Department of Health and Human Services hemsida, c; Goyer & Clarkson, 2001) 

 

1.3. Riktvärden och bedömningsgrunder 

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för metallhalter i mark, tabell 1. 

Riktvärdet anger en nivå under vilken risk för oönskade effekter hos människa och miljö inte 

anses föreligga.  

 

Riktvärdena är framtagna för tre typer av markanvändning: Känslig Markanvändning (KM), 

Mindre Känslig Markanvändning med GrundVattenskydd (MKM GV) och Mindre Känslig 

Markanvändning (MKM). Ett område som klassificerats som KM innebär att alla typer av 

markanvändning är tillåten och att grundvattnet skyddas. Sådana här områden kan exempelvis 

utnyttjas för bostäder, daghem, odling, djurhållning, olika slags grönområden samt 

grundvattenuttag. Däremot är markanvändningen begränsad för MKM och MKM GV där 

kontor, industri och vägar etc. anses lämpligt. Om ett område klarar riktvärdena för MKM GV 

skyddas grundvattnet, vilket inte sker om området endast understiger riktvärdena för MKM. 

(Naturvårdsverket, 1997). 
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Tabell 1. Generella riktvärden för metaller i förorenad mark. KM innebär känslig markanvändning, MKM GV 
betyder mindre känslig markanvändning med grundvattenskydd och MKM innebär mindre känslig 
markanvändning. För att ett område ska kunna nyttjas för KM, MKM GV respektive MKM får ingen metallhalt 
överstiga det angivna värdet i respektive kolumn. Alla koncentrationer är angivna som mg/kg torrsubstans. 
(Naturvårdsverket, 1997). 
 
Metall KM MKM GV MKM 
Arsenik 15 15 40 
Bly 80 300 300 
Kadmium 0,4 1 12 
Kobolt 30 60 250 
Koppar 100 200 200 
Krom tot * 120 250 250 
Krom VI 5 15 20 
Kvicksilver 1 5 7 
Nickel 35 150 200 
Vanadin 120 200 200 
Zink 350 700 700 

* gäller endast om krom(VI) inte förekommer 
 

För sediment har Naturvårdsverket tagit fram bedömningsgrunder som klassificerar tillståndet 

för en viss lokal, tabell 2. Bedömningarna har en femgradig skala där klass 1 innebär att inga 

eller endast mycket små risker finns för negativa biologiska effekter och klass 5 innebär att 

överlevnaden hos vattenlevande organismer påverkas redan vid kortvarig exponering. 

(Naturvårdsverket, 2000). 

 
Tabell 2. Bedömningsklasser för vissa metaller i sediment. Klass 1 innebär att endast små risker finns för 
negativa biologiska effekter. Klass 5 innebär att överlevnaden för vattenlevande organismer påverkas redan vid 
kortvarig exponering. Alla koncentrationer är angivna som mg/kg torrsubstans. (Naturvårdsverket, 2000). 
 

Bedömnings- 
klass 

Metall 

1  
(Mycket låga 

halter) 

2  
(Låga 
halter) 

3  
(Måttligt höga 

halter) 

4 
(Höga 
halter) 

5 
(Mycket höga 

halter) 
Arsenik ≤ 5 5 – 10 10 – 30 30 – 150 > 150 
Bly ≤ 50 50 – 150 150 – 400 400 – 2000 > 2000 
Kadmium ≤ 0,8 0,8 – 2 2 – 7 7 – 35 > 35 
Koppar ≤ 15 15 – 25 25 – 100 100 – 500 > 500 
Krom ≤ 10 10 – 20 20 – 100 100 – 500 > 500 
Nickel ≤ 5 5 – 15 15 – 50 50 – 250 > 250 
Zink ≤ 150 150 – 300 300 – 1000 1000 – 5000 > 5000 

 

Naturvårdsverket har tagit fram kriterier för klassificering av avfall i de olika 

deponeringsklasserna: inert, icke-farligt och farligt avfall, baserat på avfallets 

lakningsegenskaper, tabell 3. Eftersom förorenad jord klassificeras som avfall enligt 

Avfallsförordningen (2001:1063) kan dessa kriterier användas får att få en uppfattning om hur 

den förorenade jorden bör bedömas ur lakbarhetssynpunkt. (Naturvårdsverkets hemsida) 
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Tabell 3. Klassificering av avfall baserat på lakningsegenskaper. Inert avfall är en benämning på t.ex. glas, 
sorterad betong och tegel. Icke-farligt och farligt avfall är sådant avfall som inte klarar av kriterierna för inert 
avfall. Alla koncentrationer är angivna som mg/kg torrsubstans. (Naturvårdsverkets hemsida) 
 
 
Metall 

Inert avfall Icke-farligt 
avfall 

Farligt 
avfall 

Arsenik ≤ 0,5 0,5 – 2 2 – 25 
Bly ≤ 0,5 0,5 – 10 10 – 50 
Kadmium ≤ 0,04 0,04 – 1 1 – 5 
Koppar ≤ 2 2 – 50 50 – 100 
Krom ≤ 0,5 0,5 – 10 10 – 70 
Nickel ≤ 0,4 0,4 – 10 10 – 40 
Zink ≤ 4 4 – 50 50 – 200 
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2. Material och metoder 

Provtagning  

Jordprover togs den 10 oktober 2004. Vid provtagningen användes plastspade och plastpåsar. 

Tack vare tidigare undersökningar (J&W Energi och Miljö, 2002; WSP Environmental, 2003) 

var det känt var någonstans i området föroreningarna fanns. Området delades in i rutor om 

5x5 meter och numrerades från 1 till 17, figur 4.  

 
Figur 4. Översikt över fastigheten Oxhult 2:6, Laholms kommun, Halland. Jordprover togs från de numrerade 
områdena för analys med avseende på totalhalten och läckaget av metaller. Vid punkten i ruta nio togs material 
för Lemna-försöket (se sid. 16). Referensprover togs norr om det förorenade området vid Ref. I svart: övriga 
byggnader. Proverna togs den 10 oktober 2004. Figurunderlag: WSP Environmental, 2004. 
 

Från fem stycken slumpmässiga punkter i varje ruta togs jord på ett djup av 0,1 m och 

blandades till ett samlingsprov för att erhålla representativa prover. I två av rutorna (ruta 2 

och 6) togs även prover på 0,3-0,4 m för att se om det fanns en indikation på skillnad i 

metallhalt i djupled. Tre stycken referensprover togs ca 25-30 m norr om ruta ett. Detta 

område ansågs lämpligt eftersom det har liknande markförhållanden och befinner sig norr om 

en bäck som fungerar som naturlig barriär. 
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Lemna-försöket kräver mycket material för att kunna genomföras. Med anledning av det togs 

därför extra mycket jord från den punkt som antogs vara mest förorenad baserad på tillgänglig 

information (ruta 9, nära ingången till impregneringsanläggningen), figur 4. 

 

Metallhalter i sediment kan på ett enkelt sätt ge en god uppskattning om metalltillförseln till 

ett vattensystem. Analyser av djupare sediment möjliggör en beskrivning av tidstrenden och 

en uppfattning om de ursprungliga metallhalterna för vattenområdet. (Naturvårdsverket, 

2000)  
 

Sedimentprover togs den 5 december 2004. I en tidigare undersökning (WSP Environmental, 

2003) hade inget sediment hittats i Smedjeån från den aktuella fastigheten och 500-600 meter 

nedströms. Detta innebar att proverna var tvungna att tas ännu längre nedströms och dammen 

i Horsabäck (ca fyra km nedströms fastigheten) ansågs vara ett lämpligt ställe, figur 5. Tre 

punkter i dammen valdes ut för sedimentprovtagning, figur 6.  

 
Figur 5. Översiktskarta med Oxhult och platsen för 
sedimentprovtagningen. 
©Länskartor/Lst, bakgrundskartor Lantmäteriet. 

 
Figur 6. Karta med sedmentprovtagningspunkterna. 
©Länskartor/Lst, bakgrundskartor Lantmäteriet. 

 

En provtagare av typ Villner-hämtare användes för att ta de tre sedimentpropparna. Då den 

årliga sedimentationen är ungefär 1-2 mm (Naturvårdsverket, 2000) ansågs det lämpligt att 

analysera de översta fem centimetrarna (motsvarande de senaste 25-50 årens sediment). 

Sedimentpropparnas översta fem centimeter skiktades i centimetertjocka skivor och 

placerades i plastburkar. Följande tio centimeter kastades bort och ett nytt centimetertjockt 

skikt togs tillvara som referensprov (75-150 år gammalt sediment). I provtagningspunkten 

längst nedströms togs ytterligare ett referensprov på djupet 30-31 cm (150-300 år gammalt 

sediment).   
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Provbehandling och analys 

Respektive jordprov blandades och ca 100 g jord från varje prov torkades var för sig i ugn vid 

105 ºC i 24 timmar varefter det torkade materialet förvarades i en exsickator.  

 

När sedimentproverna torkades bestämdes samtidigt vattenhalten genom att ett förvägt prov, 

ca 30 gram, torkades vid 105 ºC i 24 timmar varefter det vägdes igen. Det organiska 

innehållet bestämdes genom glödningsförlust då provet glödgades vid 550 ºC i minst två 

timmar. Dessa två analyser gjordes enligt svensk standard (SIS, 1981).  

 

Provberedningen till metallanalysen för proverna (både jord och sediment) gjordes enligt 

svensk standard (SIS, 1993). Detta gjordes för att kunna jämföra erhållna värden med 

riktvärden och bedömningsgrunder. Standarden innebär bl.a. att det torkade materialet mortlas 

till ett fint pulver och uppsluts i autoklav med 7 M salpetersyra.  

 

Ett laktest är ett bra sätt att få information om hur hårt metallerna är bundna i marken 

(Wadstein et al., 2002). Laktestet följde i huvudsak svensk standard (SIS, 2003) och utfördes 

på följande sätt: Först siktades jorden med ett såll på 2 mm. Därefter skakades jorden i 24 

timmar med avjoniserat vatten och en L/S-kvot på 10 l/kg (vätskefas/fastfas).  

 

Vid en uppskattning av den biotillgängliga delen av metallinnehållet i jorden användes en 

svag saltlösning som lakmedium, som genom jonbyte skulle leda till frigörande av 

metalljoner. Tessier et al. (1979) utvecklade metoden för sekventiell lakning och anser att en 

uppskattning av den biotillgängliga delen fås vid lakning med 1 M MgCl2. Eftersom samma 

lakmedium även ska användas vid Lemna-försöket skulle denna saltlösning vara alldeles för 

stark och påverka andmaten negativt i för stor utsträckning. Försök på hur Lemna minor 

påverkas av salthalten (NaCl) gav nämligen ett EC50-värde på 0,09 M (Buckley et al., 1996). 

Houba et al. (1996) föreslår att lakning med 0,01 M CaCl2 ska ge ett mått på den 

biotillgängliga fraktionen. Detta lakmedium skulle vara mer lämpligt vid ett Lemna-försök.  

 

Inför laktestet siktades de torkade jordproverna genom ett 2 mm såll. I 250 ml E-kolvar 

tillsattes 5,0 g jord och antingen 50 ml avjoniserat vatten eller 50 ml 0,01 M CaCl2, (L/S = 

10). Dessa E-kolvar skakades, se figur 7, sedan med en frekvens på 200 varv per minut i 24 

timmar. Proverna vakuumfiltrerades (porstorlek 40 µm) sedan och filtratet (lakvätskan) 

fixerades med 0,1 ml 7 M salpetersyra. 
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Den kemiska metallanalysen (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy, 

ICP-OES) utfördes av Magnus Mörth, Institutionen för geologi och geokemi, Stockholms 

universitet. 

 
Figur 7. Skakproceduren i laktestet. E-kolvar innehållande jord och 
lakmedium med L/S-kvot 10 l/kg (vätskefas/fastfas) skakas i 24 h.  
Foto: Per Jonsson, 2004. 
 

Ekotoxikologiskt test 

Ett ekotoxikologiskt test utfördes på Lemna minor enligt svensk standard (SIS, 1995). 

Andmat (Lemna minor) är en växt som flyter på vattenytan och har fritt hängande rottrådar i 

vattnet. Den har ringa storlek, en enkel byggnad, kan enkelt odlas och tillväxthastigheten kan 

med lätthet bestämmas, vilket gör den till en lämplig försöksorganism. Till försöket siktades 

torkad jord från punkten i ruta 9, se figur 4 (sid. 13), genom ett 2 mm såll för att på så sätt få 

en homogenare kornstorlek. I 250 ml E-kolvar tillsattes jord och lakmedium (avjoniserat 

vatten eller 0,01 M CaCl2). Mängden jord och volym lakmedium avgjordes beroende på 

vilken av L/S-kvoterna ett eller tio som var aktuell. E-kolvarna skakades sedan med en 

frekvens på 200 varv per minut i 24 timmar. Sedan vakuumfiltrerades proverna (porstorlek 40 

µm). 

 

Lemna-försöket utfördes i tre omgångar: 

• I första omgången användes avjoniserat vatten som lakmedium och en L/S-kvot på tio.  

• I följande försöksomgång var L/S-kvoten fortfarande tio, men kalciumklorid användes 

istället för avjoniserat vatten som lakmedium. 
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• I den tredje och sista omgången användes båda lakmedierna och L/S-kvoten var 

antingen ett eller tio. 

 

I försöksuppställning ett och två tillsattes näringslösning (se svensk standard (SIS, 1995) dels 

till lakvätskan och dels till lakmediet (avjoniserat vatten/0,01 M CaCl2). Dessa lösningar 

användes så att en koncentrationsserie kunde erhållas genom att lakvätska späddes med olika 

volym av lakmediet. När spädningen var klar innehöll därmed alla lösningar i serien samma 

koncentration av näring oavsett koncentration lakvätska. De erhållna slutkoncentrationerna av 

lakvätskan i de olika lösningarna blev 96.8 %, 48.4 %, 24.2 %, 12.1 %, 6.05 %. Dessutom 

användes en kontroll med enbart näringsberikat lakmedium.  

 

I den tredje försöksuppställningen tillsattes näringslösningarna till lakvätskan som ovan, men 

endast lösningen med slutkoncentrationen 96.8% användes. Lakmedium med 

näringslösningar användes som kontroll. 

 

I alla tre försöksuppställningar tillreddes fyra replikat, á 250 ml, av alla respektive 

koncentrationer och kontroller och överfördes till 500 ml E-kolvar. 

 

Från Institutet för tillämpad miljöforskning (ITM) vid Stockholms universitet erhölls en 

startkultur av andmat (Lemna minor). Kulturen odlades upp i avjoniserat vatten med 

näringslösningar tills erforderligt antal plantor fanns att tillgå för att starta försöket. När 

försöket började tillsattes tre stycken likvärdiga andmatsplantor med tre fronder (bladliknande 

växtdel) till varje E-kolv. Startbiomassan bestämdes genom att tre likvärdiga plantor torkades 

och vägdes (± 0,0001 g). Kolvarna placerades i ett värmerum med temperaturen 25 ºC och 

under en ljusramp med en ljusintensitet på ca 90-100 µE/(m2*s), figur 8. 
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Figur 8. Ekotoxikologiskt försök med andmat, Lemna minor. Under  
sju dagar tillväxer andmaten i lakvätska berikad med näringslösning.  
Foto: Per Jonsson, 2004. 
 

Tillväxthastigheten bestämdes genom räkning av antalet fronder i varje E-kolv. Detta gjordes 

vid två dagar, fyra dagar samt vid försökets slut efter sju dagar. Efter avslutat försök torkades 

plantorna vid 105 ºC i 24 timmar varefter de vägdes (± 0,0001 g).  
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3. Resultat och diskussion 

3.1. Mark 

Metallhalten i marken i respektive provruta presenteras i tabell 4. 

 
Tabell 4. Metallhalt i marken på ett djup av 0,1 m på fastigheten Oxhult 2:6, Laholms kommun. Högsta halten 
för respektive metall är skriven med fet stil. Provrutornas respektive position ses i bifogad översiktskarta. Alla 
halter baseras på singelprover utom värdena från provrutorna 7 och 13 som baseras på dubbelprover. 
Jordproverna togs den 10 oktober 2004. 
 

Metallhalt (mg/kg torrsubstans)  
Provruta As Cd Cr Cu Pb Zn 

1 202 1,17 135 87,1 20,3 99,9 
2 166 1,80 115 66,6 23,8 65,3 

2* 90,1 0,91 70,3 40,5 20,7 39,2 
3 108 1,08 81,6 31,4 15,3 33,3 
4 43,7 0,88 52,9 16,5 12,7 25,3 
5 87,1 0,88 112 49,4 17,2 218 
6 115 0,66 111 66,1 16,3 51,1 
6* 36,7 0,69 40,2 21,2 16,9 48,9 
7 288 1,26 324 208 65,2 98,3 
8 729 1,50 511 405 32,5 88,7 
9 42,4 0,43 30,6 55,4 3,51 22,3 
9¤ 70,8 0,34 44,7 36,2 2,53 17,7 
10 3,28 0,36 5,14 5,20 2,89 17,4 
11 2,42 0,39 5,20 3,53 3,47 17,9 
12 431 0,42 332 271 4,42 23,0 
13 527 2,96 419 448 23,5 48,2 
14 180 0,93 223 239 101 132 
15 208 0,82 118 111 33,0 87,3 
16 227 0,45 176 148 12,7 42,5 
17 137 0,46 76,2 54,5 6,24 24,3 

Referens 1 5,13 3,17 5,76 5,09 29,8 44,9 
Referens 2 32,2 1,66 34,3 20,9 25,0 44,7 

* Proverna tagna på ett djup av 0,3-0,4 m. 
¤ Jord avsedd för Lemna-försöket och är tagen i specifik punkt i provruta 9. 

 
 

 
Översiktskarta över Oxhult 2:6. 

 

Halterna av arsenik, koppar och krom varierar stort i det undersökta området. Naturligt är det 

ovanligt med så här pass stora variationer i ett så här litet område, vilket antyder att 

metallerna tillförts marken på något sätt. Även halterna av kadmium, bly och zink varierar i 

området, fast inte i lika stor utsträckning som ovanstående. 

 

De högsta halterna av arsenik och krom finns i ruta 8, vilken är belägen mellan ingången till 

impregneringsanläggningen och en närliggande förrådsbyggnad. De högsta kopparhalterna 

kan konstateras i ruta 13, alltså under ett utskjutande tak och nära ingången till 
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impregneringsanläggningen. De högsta halterna för övriga metaller är slumpvis utspridda 

över området. Det ska dock noteras att de högsta värdena för kadmium finns i ett av 

referensproverna. 

 

En jämförelse mellan metallhalten i djupproverna (tagna i ruta 2 och 6) och ytproverna i 

respektive ruta visar att metallerna framförallt är ytligt belägna.  

 

Eftersom området är tänkt att användas för bostadsändamål ska marken uppfylla kriterierna 

för känslig markanvändning (KM) och därmed jämförs de uppmätta metallhalterna med dessa 

riktvärden, tabell 5. 

 
Tabell 5. Avvikelser (uppmätt metallhalt på ett djup av 0,1 m / riktvärde för känslig markanvändning) från 
riktvärdet för känslig markanvändning för metallhalten i marken på fastigheten Oxhult 2:6, Laholms kommun. 
Provrutornas respektive position ses i bifogad översiktskarta. Avvikelser över 1 innebär att provrutan ej klarar 
kriterierna för känslig markanvändning. Avvikelse större än 3 markerat med grått och avvikelser större än 10 
markerat med grått och fet stil. Riktvärden för känslig markanvändning (mg/kg torrsubstans): As 15; Cd 0.4; Cr 
120; Cu 100; Pb 80; Zn 350 (Naturvårdsverket, 1997). Alla värden baseras på singelprover utom värdena från 
provrutorna 7 och 13 som baseras på dubbelprover. Jordproverna togs den 10 oktober 2004. 

 
Provruta As Cd Cr Cu Pb Zn 

1 13 2,9 1,1 0,9 0,3 0,3 
2 11 4,5 1,0 0,7 0,3 0,2 
2* 6,0 2,3 0,6 0,4 0,3 0,1 
3 7,2 2,7 0,7 0,3 0,2 0,1 
4 2,9 2,2 0,4 0,2 0,2 0,1 
5 5,8 2,2 0,9 0,5 0,2 0,6 
6 7,6 1,6 0,9 0,7 0,2 0,1 
6* 2,4 1,7 0,3 0,2 0,2 0,1 
7 19 3,1 2,7 2,1 0,8 0,3 
8 49 3,7 4,3 4,0 0,4 0,3 
9 2,8 1,1 0,3 0,6 <0,1 0,1 

9¤ 4,7 0,8 0,4 0,4 <0,1 0,1 
10 0,2 0,9 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 
11 0,2 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 
12 29 1,0 2,8 2,7 0,1 0,1 
13 35 7,4 3,5 4,5 0,3 0,1 
14 12 2,3 1,9 2,4 1,3 0,4 
15 14 2,0 1,0 1,1 0,4 0,2 
16 15 1,1 1,5 1,5 0,2 0,1 
17 9,2 1,2 0,6 0,5 0,1 0,1 

Referens 1 0,3 7,9 <0,1 0,1 0,4 0,1 
Referens 2 2,1 4,2 0,3 0,2 0,3 0,1 

* Proverna tagna på ett djup av 0,3-0,4 m. 
¤ Jord avsedd för Lemna-försöket och är tagen i specifik punkt i 
provruta 9. 

 

 
Översiktskarta över Oxhult 2:6.
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Framförallt är det arsenik som överskrider riktvärdet för känslig markanvändning, vilket det 

gör i nästan samtliga provrutor. Kadmium överskrider riktvärdet i färre antal rutor än arsenik, 

men i fler rutor än både koppar och krom. Övriga metaller ligger i allmänhet under, oftast 

klart under, riktvärdet. Även om kadmiumhalterna i vissa provrutor överstiger riktvärdet för 

känslig markanvändning understiger de klart riktvärdet för mindre känslig markanvändning 

som är 12 mg/kg torrsubstans (se tabell 1, sid. 11). Så är inte fallet för arsenik, krom och 

koppar där de allra flesta metallhalter överstiger även riktvärdet för mindre känslig 

markanvändning (As 40; Cr 250; Cu 200 mg/kg torrsubstans, jämför med tabell 1 (sid. 11). 

I provrutorna 8 och 13 hittas de högsta halterna av de metaller som är av störst intresse 

(koppar, krom och arsenik). Att det är högst halter i dessa två rutor kan bero på närheten till 

impregneringsanläggningens ingång och att verksamhetsutövaren där har staplat 

impregnerade trävaror. 

 

Rutorna 10 och 11 verkar vara helt opåverkade av verksamheten i området eftersom alla 

metallhalter understiger värdet för känslig markanvändning. 

 

I referensprov 2 konstateras halter över känslig markanvändning för arsenik. Detta skulle 

kunna tyda på att marken där referensprovet togs trots allt inte är helt opåverkad. 

 

Eftersom referensproverna är av liknande jordtyp och har samma yttre förhållanden som 

jordproverna ger detta en uppfattning om en normal metallnivå i området. Det skulle därför 

vara intressant att jämföra den uppmätta metallhalten med halterna i referensproverna, tabell 

6.  
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Tabell 6. Avvikelser (uppmätt metallhalt på ett djup av 0,1 m / medelvärde av referensprovernas metallhalt) från 
medelvärde av referensproverna för metallhalten i marken på fastigheten Oxhult 2:6, Laholms kommun. 
Provrutornas respektive position ses i bifogad översiktskarta. Avvikelser över 1 innebär att provrutan har 
förhöjda metallhalter jämfört med referensproverna. Avvikelse större än 3 markerat med grått och avvikelser 
större än 10 markerat med grått och fet stil. Medelvärden för metallhalten i referensproverna (mg/kg 
torrsubstans): As 18.7; Cd 2.42; Cr 20,0; Cu 13,0; Pb 27.4; Zn 44.8; Alla värden baseras på singelprover utom 
värdena från provrutorna 7 och 13 som baseras på dubbelprover. Jordproverna togs den 10 oktober 2004.   
 
Provruta As Cd Cr Cu Pb Zn 

1 11 0,5 6,7 6,7 0,7 2,2 
2 8,9 0,7 5,8 5,1 0,9 1,5 
2* 4,8 0,4 3,5 3,1 0,8 0,9 
3 5,8 0,4 4,1 2,4 0,6 0,7 
4 2,3 0,4 2,6 1,3 0,5 0,6 
5 4,7 0,4 5,6 3,8 0,6 4,9 
6 6,1 0,3 5,5 5,1 0,6 1,1 
6* 2,0 0,3 2,0 1,6 0,6 1,1 
7 15 0,5 16 16 2,4 2,2 
8 39 0,6 26 31 1,2 2,0 
9 2,3 0,2 1,5 4,3 0,1 0,5 
9¤ 3,8 0,1 2,2 2,8 0,1 0,4 
10 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,4 
11 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 
12 23 0,2 17 21 0,2 0,5 
13 28 1,2 21 34 0,9 1,1 
14 10 0,4 11 18 3,7 2,9 
15 11 0,3 5,9 8,5 1,2 1,9 
16 12 0,2 8,8 11 0,5 0,9 
17 7,4 0,2 3,8 4,2 0,2 0,5 

* Proverna tagna på ett djup av 0,3-0,4 m. 
¤ Jord avsedd för Lemna-försöket och är tagen i 
specifik punkt i provruta 9. 

 

 
Översiktskarta över Oxhult 2:6. 
 
 
 
 
 
 

 

Man kan konstatera att halterna av arsenik, koppar och krom är kraftigt förhöjda i det 

förorenade området jämfört med referensproverna. Framförallt rutorna 8, 12 och 13 är mycket 

kraftigt förorenade, men även rutorna 7, 14 och 16 har kraftigt förhöjda metallhalter. Det är 

endast rutorna 10 och 11 som har samma eller lägre metallhalt jämfört med referensproverna, 

vilket indikerar att verksamheten har påverkat i stort sett hela det undersökta området. 

 

I referensproverna är kadmiumhalten kraftigt förhöjd jämfört med riktvärdena, se tabell 5. Då 

referensproverna antas komma från ett opåverkat område skulle detta innebära att marken 

naturligt innehåller höga halter av kadmium. Därför kan ingen avvikelse konstateras vid en 

jämförelse med referensproverna. 
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Läckage av olika metaller från marken i respektive provruta presenteras i tabell 7. 

 
Tabell 7. Läckage av olika metaller i jord från fastigheten Oxhult 2:6, Laholms kommun, med avjoniserat vatten 
som lakmedium. Provrutornas respektive position ses i bifogad översiktskarta. Ingen markering innebär att 
jorden klassificeras som inert avfall, grå markering innebär att jorden klassificeras som icke-farligt avfall och grå 
markering med fet stil innebär att jorden klassificeras som farligt avfall. Klassificeringen baseras på gränsvärden 
från Naturvårdsverket, 2004. Alla värden baseras på singelprover utom värdena från provruta 10 som baseras på 
dubbelprover. Jordproverna togs den 10 oktober 2004. 
 

Läckage (mg/kg torrsubstans) 
Provruta As Cd Cr Cu Pb Zn 

1 1,90 0,02 1,54 3,64 0,06 10,2 
2 0,42 0,01 0,80 1,48 0,05 3,24 
2* 0,46 0,02 0,61 0,87 0,07 3,41 
3 0,38 0,01 0,74 1,19 0,06 2,10 
4 0,10 0,02 0,64 0,82 0,08 1,69 
5 0,27 0,02 0,76 1,24 0,05 28,0 
6 1,36 0,02 1,98 2,70 0,07 11,0 
6* 0,66 0,03 0,66 0,68 0,06 11,8 
7 2,42 0,03 4,60 7,78 0,13 14,4 
8 3,77 0,03 3,71 17,9 0,07 11,4 
9 0,42 <0,01 0,39 2,70 0,01 1,91 
9¤ 0,18 0,01 0,18 1,01 0,02 1,11 
10 <0,01 <0,01 0,06 0,27 0,02 0,39 
11 <0,01 0,01 0,03 0,10 <0,01 0,22 
12 0,58 0,01 0,99 6,49 <0,01 1,64 
13 20,1 0,23 7,21 29,3 0,05 8,12 
14 22,6 0,03 3,41 10,4 0,42 15,7 
15 10,4 0,03 2,37 6,04 0,14 14,6 
16 15,0 0,02 3,69 11,6 0,05 7,90 
17 4,76 0,01 1,66 3,84 0,04 2,76 

Referens 1 <0,01 0,03 0,03 0,20 0,04 1,81 
Referens 2 0,08 0,01 0,41 0,79 0,07 2,06 

* Proverna tagna på ett djup av 0,3-0,4 m. 
¤ Jord avsedd för Lemna-försöket och är tagen i specifik punkt i 
provruta 9. 

 
 

 
Översiktskarta över Oxhult 2:6. 

 

Marken i de flesta provrutorna läcker arsenik, krom, koppar och zink i sådan utsträckning att 

jorden klassificeras som icke-farligt avfall. Många av provrutorna läcker till och med så 

mycket arsenik att jorden klassificeras som farligt avfall. Kadmiumet som har höga 

metallhalter i marken, se tabell 5, är relativt hårt bundet i marken utom i provruta 13.  

 

Att även jämföra metallernas läckage ur marken från det undersökta området med läckaget i 

referensproverna är intressant. Som tidigare nämnts är det liknande jordtyp och samma yttre 

förhållanden, vilket ger vilken läckagenivå som kan antas vara normalt i området, tabell 8. 
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Tabell 8. Avvikelser (uppmätt metalläckage / medelvärde av referensprovernas metalläckage) från medelvärde 
av referensproverna för markens metalläckage på fastigheten Oxhult 2:6, Laholms kommun. Provrutornas 
respektive position ses i bifogad översiktskarta. Avvikelser över 1 innebär att provrutan har ett större läckage än 
referensproverna. Avvikelse större än 3 markerat med grått och avvikelser större än 10 markerat med grått och 
fet stil. Medelvärden för metalläckaget i referensproverna (mg/kg torrsubstans): As 0.04; Cd 0.02; Cr 0.22; Cu 
0.50; Pb 0.06; Zn 1.93; Alla värden baseras på singelprover utom värdena från provruta 10 som baseras på 
dubbelprover. Jordproverna togs den 10 oktober 2004. 
 
Provruta As Cd Cr Cu Pb Zn 

1 45,4 0,87 7,03 7,33 1,15 5,28 
2 9,92 0,65 3,64 2,98 0,89 1,68 
2* 11,0 0,84 2,79 1,75 1,21 1,76 
3 8,96 0,48 3,38 2,39 1,15 1,09 
4 2,44 0,90 2,91 1,65 1,48 0,87 
5 6,50 1,02 3,45 2,50 0,88 14,5 
6 32,4 1,14 8,99 5,44 1,27 5,69 
6* 15,7 1,49 3,02 1,37 1,14 6,08 
7 57,7 1,52 20,9 15,7 2,37 7,45 
8 90,0 1,35 16,9 36,1 1,32 5,90 
9 10,1 0,14 1,79 5,43 0,23 0,99 
9¤ 4,36 0,28 0,82 2,02 0,32 0,57 
10 <0,01 0,13 0,28 0,55 0,32 0,20 
11 <0,01 0,41 0,14 0,20 <0,01 0,11 
12 13,8 0,44 4,52 13,0 0,07 0,85 
13 480 11,4 32,8 59,0 0,81 4,20 
14 540 1,54 15,5 21,0 7,45 8,13 
15 247 1,26 10,8 12,2 2,42 7,52 
16 358 0,76 16,8 23,3 0,81 4,09 
17 114 0,60 7,57 7,73 0,68 1,42 

* Proverna tagna på ett djup av 0,3-0,4 m. 
¤ Jord avsedd för Lemna-försöket och är tagen i specifik punkt i 
provruta 9. 

 

 
Översiktskarta över Oxhult 2:6.

 

Arsenik förekommer vanligtvis naturligt endast i låga halter i marken. Med anledning av detta 

blir det mycket höga jämförelsevärden när den förorenade jorden jämförs med referensjorden. 

Det förringar inte faktumet att området har mycket stor lakning av arsenik. I övrigt är det 

framförallt koppar, krom och zink som har mycket större lakning ur den förorenade jorden 

jämfört med referensproverna. Även kadmium och bly har i något enstaka prov högre läckage 

än referenserna.  
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En uppskattning av hur stor del av den befintliga metallen i marken som lakas finns redovisad 

i tabell 9. 

 
Tabell 9. Andel lakad metallmängd (uppmätt metalläckage / total metallhalt, %) i marken på fastigheten Oxhult 
2:6, Laholms kommun. Provrutornas respektive position ses i bifogad översiktskarta. Jordproverna togs den 10 
oktober 2004. 

 
Provruta As Cd Cr Cu Pb Zn 

1 0,9 1,5 1,1 4,2 0,3 10 
2 0,3 0,7 0,7 2,2 0,2 5,0 
2* 0,5 1,9 0,9 2,2 0,3 8,7 
3 0,3 0,9 0,9 3,8 0,4 6,3 
4 0,2 2,1 1,2 5,0 0,7 6,7 
5 0,3 2,4 0,7 2,5 0,3 13 
6 1,2 3,5 1,8 4,1 0,4 22 
6* 1,8 4,4 1,6 3,2 0,4 24 
7 0,8 2,5 1,4 3,7 0,2 15 
8 0,5 1,9 0,7 4,4 0,2 13 
9 1,0 0,6 1,3 4,9 0,4 8,6 
9¤ 0,3 1,7 0,4 2,8 0,7 6,3 
10 <0,1 0,8 1,2 5,2 0,6 2,2 
11 <0,1 2,2 0,6 2,8 <0,1 1,2 
12 0,1 2,2 0,3 2,4 0,1 7,1 
13 3,8 7,9 1,7 6,5 0,2 17 
14 13 3,4 1,5 4,4 0,4 12 
15 5,0 3,2 2,0 5,5 0,4 17 
16 6,6 3,5 2,1 7,8 0,4 19 
17 3,5 2,6 2,2 7,1 0,6 11 

Referens 1 <0,1 0,8 0,6 4,0 0,1 4,0 
Referens 2 0,3 0,9 1,2 3,8 0,3 4,6 

* Proverna tagna på ett djup av 0,3-0,4 m. 
¤ Jord avsedd för Lemna-försöket och är tagen i specifik 
punkt i provruta 9. 

 

 
Översiktskarta över Oxhult 2:6.

 

Hur stor andel av metallerna i marken som lakar ur jorden varierar mellan de olika metallerna 

och för en enskild metall varierar andelen lakad metallmängd mellan provrutorna. I rutorna 

13-17 kan man generellt konstatera att alla metaller lakar mer än i övriga rutor. Med andra ord 

binder metallerna sämre här, vilket skulle kunna bero på att markegenskaperna här är en aning 

annorlunda.  

 

Vid en jämförelse av djupproverna med respektive ytprov kan utläsas att metallerna lakar 

mindre vid ytan än längre ner. Detta skulle kunna bero på att tillförseln av metaller skett vid 

ytan och att de som fortfarande är kvar där är relativt hårt bundna till markpartiklar. 
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I övrigt kan konstateras att arsenik och bly över lag binder hårt till markpartiklar i området. 

Kadmium och krom följt av koppar binder måttligt hårt till markpartiklar medan zink binder 

dåligt. Man ska ha i åtanke att vissa av dessa metaller finns i höga koncentrationer i området 

och kan lakas i stora mängder trots att metallen binder relativt hårt till markpartiklar. 

 

Den biotillgängliga andelen av markens metallinnehåll uppskattades genom att ett antal 

jordprover lakades med 0,01 M CaCl2 istället för avjoniserat vatten. Dessa resultat finns 

redovisade i tabell 10. 

 
Tabell 10. Läckage för olika metaller i jord från fastigheten Oxhult 2:6, Laholms kommun, med 0,01 M CaCl2 
som lakmedium. Detta gjordes för att göra en uppskattning av markens biotillgängliga metallinnehåll. 
Provrutornas respektive positions ses i tabell 9. Alla värden baseras på singelprover utom värdena från provruta 
12 för CaCl2 som baseras på dubbelprov. Jordprover togs den 10 oktober 2004. 
 

Läckage (mg/kg torrsubstans)  
Provruta 

 
Lakmedium As Cd Cr Cu Pb Zn 

3 CaCl2 0,27 0,05 0,61 0,92 0,10 4,39 
3 H2O 0,38 0,01 0,74 1,19 0,06 2,10 
8 CaCl2 2,92 0,10 3,00 16,5 0,10 26,2 
8 H2O 3,77 0,03 3,71 17,9 0,07 11,4 
9¤  CaCl2 0,10 0,01 0,15 1,32 <0,01 1,77 
9¤ H2O 0,18 0,01 0,18 1,01 0,02 1,11 
12 CaCl2 0,55 0,03 0,86 11,9 <0,01 5,58 
12 H2O 0,58 0,01 0,99 6,49 <0,01 1,64 

¤ Jord avsedd för Lemna-försöket och är tagen i specifik punkt i provruta 9. 
 

Eftersom avjoniserat vatten tydligen lakar mer än den använda saltlösningen (0,01 M CaCl2), 

blir det svårt att dra några slutsatser om den biotillgängliga delen av markens metallinnehåll.  
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3.2. Sediment 

Resultaten från analyserna av sedimentproverna visas i tabell 11. 

 
Tabell 11. Metallhalt och några fysikaliska parametrar i sediment från dammen vid Horsabäck i Smedjeån, 
Laholms kommun. Dammen är belägen ca fyra km nedströms fastigheten Oxhult 2:6. Provpunkternas respektive 
position ses i figur 6 (sid. 14). Provdjupen 15-16 cm och 30-31 cm användes som referens. Sedimentprover togs 
den 5 december 2004. 
 

Metallhalt (mg/kg torrsubstans) 
Provpunkt 

Provdjup 
(cm) 

Vattenhalt
(%) 

Organisk halt
(%) As Cr Cu Pb Zn 

A 0-1 91,35 44,9 9,7 6,68 12,6 40,2 189 
A 1-2 90,47 44,1 10,1 6,86 14,3 39,3 177 
A 2-3 90,04 43,3 10,4 7,07 12,7 41,9 187 
A 3-4 89,98 44,2 10,4 8,22 13,9 42,5 203 
A 4-5 90,01 45,6 10,8 7,38 14,4 42,8 215 
A 15-16 89,27 42,8 11,1 9,03 14,2 41,9 196 
B 0-1 96,39 - 10,0 6,06 12,5 42,5 155 
B 1-2 93,27 51,0 9,83 7,15 13,6 37,5 152 
B 2-3 92,61 43,2 10,6 9,35 13,5 37,5 152 
B 3-4 92,51 49,6 9,60 6,68 13,7 37,1 156 
B 4-5 91,92 48,6 9,12 6,98 13,4 37,5 147 

B* 15-16 79,54 42,4 7,28 6,43 7,12 31,4 76,4 
C 0-1 95,56 46,5 11,2 6,66 12,7 41,7 172 
C 1-2 94,31 43,6 11,7 6,88 13,4 40,4 182 
C 2-3 93,80 46,9 11,3 6,94 13,4 40,3 172 
C 3-4 93,36 48,7 11,2 6,97 13,2 39,2 168 
C 4-5 92,89 44,9 12,0 7,59 13,7 41,7 173 
C 15-16 90,80 37,1 12,6 7,70 15,5 52,5 198 
C 30-31 86,77 39,7 11,9 8,31 13,7 57,9 188 

* Troligtvis ej korrekta värden, se nedan. 
 

Från sedimentanalysen kan man konstatera att det inte förekommer några förhöjda 

metallhalter i dammen vid Horsabäck. Enligt Naturvårdsverket (2000) bedöms metallhalterna 

för arsenik i allmänhet vara måttligt höga (klass 3). Halterna för zink bedöms i allmänhet vara 

låga (klass 2) och övriga metallhalter bedöms i allmänhet som mycket låga (klass 1). 

Metallhalternas nivåer i sedimentet indikerar på att det inte har skett något omfattande läckage 

från Oxhult 2:6. Detta påstående styrks också av att man inte kan konstatera en förhöjning av 

metallhalterna i ytligare sedimentlager än referenslagret på 15-16 cm djup. I provpunkt B kan 

man se relativt låga metallhalter i referenslagret, vilket skulle indikera en förhöjning av 

metallhalten i sedimentet. Dessa värden kan inte vara korrekta, eftersom det extra djupa 

referenslagret i provpunkt C, med dubbelt så gammalt sediment, visar på högre metallhalter 

än referenslagret i provpunkt B.  
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Vatteninnehållet i sedimentet blir lägre längre ner i sedimentet p.g.a. att sedimenterade 

partiklar pressar undan vattnet. Det organiska innehållet blir även det lägre längre ner vilket 

beror på att det djupare sedimentet är äldre än det vid ytan och därmed har nedbrytningen av 

det organiska materialet pågått under längre tid.  

 

Trots att inga förhöjda nivåer kan hittas i sedimentet utesluter inte detta att metaller trots allt 

läcker från fastigheten. Strömningshastigheten i Smedjeån, även i dammen vid Horsabäck, 

kan vara för hög för att de partikulärt bundna metallerna ska kunna sedimentera. På grund av 

detta kan ett läckage ske utan att man hittar metallerna i sedimentet, vilket också innebär att 

metallerna fortsätter ännu längre nedströms från fastigheten. 

 

3.3. Ekotoxikologiskt test 

Det ekotoxikologiska testet på Lemna minor visar att lakvätska från punkten i provruta 9 (se 

figur 4, sid. 13) inte är tillväxthämmande för organismen. Detta gäller oavsett om lakmediet 

är avjoniserat vatten eller 0,01 M CaCl2 eller vilken L/S-kvot som använts. En anledning till 

detta kan vara att jorden som användes till Lemna-försöket inte innehåller eller framförallt 

inte lakar några stora metallmängder, vilket kan ses i tabell 5 (sid. 20) och tabell 7 (sid. 23). 

Resultatet skulle kanske ha blivit annorlunda om jord från t.ex. provruta 13 hade använts 

istället då denna jord lakar stora mängder metaller. 

 

3.4. Slutsatser  

I stort sett är hela det undersökta området påverkat av verksamheten. Detta visar de höga 

metallhalterna av främst arsenik som i allmänhet vida överstiger kriterierna för känslig 

markanvändning. En jämförelse med referensprover påvisar även att koppar och krom har 

förhöjda metallnivåer i området. I allmänhet är metallerna ytligt belägna och de högsta 

halterna kan konstateras i provrutorna 8, 12 och 13 som ligger i direkt anslutning till 

impregneringsanläggningen.  

 

Det största läckaget av metaller sker från rutorna 7, 8 och 13-17. Metallerna krom, koppar, 

zink och framförallt arsenik rör sig i marken i så stor utsträckning att det föreligger en stor 

risk att de kontaminerar närliggande områden. Eftersom Smedjeån rinner i direkt anslutning 
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till området är det högst sannolikt att metallerna förr eller senare når ån för vidaretransport 

nedströms.   

 

Hur stor andel av metallerna i marken som lakar ur jorden varierar, men i rutorna 13-17 kan 

man generellt konstatera att alla metaller lakar mer än i övriga rutor. Med andra ord binder 

metallerna sämre här, vilket skulle kunna bero på att markegenskaperna här är en aning 

annorlunda.  

 

Nivån av metallhalter i sediment nedströms Oxhult 2:6 indikerar att det ännu inte har skett 

något betydande läckage från fastigheten. Detta styrks också av att man inte kan konstatera en 

förhöjning av metallhalterna i ytligare sedimentlager än referenslagret djupare ner. Det finns 

risk att strömningshastigheten i Smedjeån, även i dammen vid Horsabäck, är för hög för att de 

partikulärt bundna metallerna ska kunna sedimentera. Detta skulle i så fall innebära att 

metallerna som läcker från fastigheten fortsätter ännu längre nedströms.  

 

Det ekotoxikologiska testet på Lemna minor visar att lakvätska från punkten i provruta 9 (se 

figur 4, sid. 13) inte är tillväxthämmande för organismen. 

 

Föroreningsgraden av krom, koppar, zink och framförallt arsenik på fastigheten är mycket 

stor och metallerna har stor rörlighet i marken. Däremot kan spridningen av metaller till den 

närliggande Smedjeån inte påvisas genom sedimentanalyser.  

 

 29



4. Referenser 
 

Tryckta referenser: 
 
Buckley, J.A., Rustagi, K.P. & Laughlin, J.D., 1996. Response of Lemna minor to Sodium 

Chloride and a Statistical Analysis of Continuous Measurements for EC50 and 95% 
Confidence Limits Calculation. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 
57: 1003-1008. 

 
Goyer, R.A. & Clarkson, T.W., 2001. Toxic Effects of Metals. I: Klaassen, C.D. (red.), 

Casarett & Doull’s Toxicology, The Basic Science of Poisons, 6:e upplagan, pp. 811-867. 
McGraw-Hill. 

 
Houba, V.J.G., Lexmond, T.M., Novozamsky, I. & van der Lee, J.J., 1996. State of the art and 

future developments in soil analysis for bioavailability assessment. The Science of the 
Total Environment 178: 21-28. 

 
J&W Energi och Miljö*, 2002. Träimpregnering Oxhult 2:6; Översiktlig miljöteknisk 

markundersökning.  * Numera WSP Environmental. 
www.n.lst.se/VISInformWebsite/asp/fncShowDoc.asp?key=visintra@293@2&mode=link
ed 

 
Naturvårdsverket, 1997. Generella riktvärden för förorenad mark. Naturvårdsverket Rapport 

4638. Stockholm. 
 
Naturvårdsverket, 1999. Vägledning för efterbehandling vid träskyddsanläggningar. 

Naturvårdsverket Rapport 4963. Stockholm. 
 
Naturvårdsverket, 2000. Sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket Rapport 4913. Stockholm. 
 
Naturvårdsverket, 2002. Metodik för inventering av förorenade områden. Naturvårdsverket 

Rapport 4918. Stockholm. 
 
Norin, H. & Wahter, M., 1984. Organiska arsenikföreningar i fisk. Naturvårdsverket Rapport 

1892. Solna. 
 
Nyholm, E., 1985. Metaller i däggdjur och fåglar, Litteraturstudie. Naturvårdsverket Rapport 

1986. Solna. 
 
Pershagen, G. & Wahter, M., 1979. Arsenic – En toxikologisk och epidemiologisk värdering. 

Naturvårdsverkets Rapport 1128. Solna. 
 
SIS, Swedish Standards Institute, 1981.Vattenundersökningar - Bestämning av torrsubstans 

och glödgningsrest i vatten, slam och sediment. Stockholm. 
 
SIS, Swedish Standards Institute, 1993. Vattenundersökningar - Bestämning av metaller med 

atomabsorptionsspektrometri i flamma - Allmänna principer och regler. Stockholm. 
 
SIS, Swedish Standards Institute, 1995. Vattenundersökningar - Bestämning av 

tillväxthämning (7 dygn) hos flytbladsväxten Lemna minor, andmat. Stockholm. 

 30

www.n.lst.se/VISInformWebsite/asp/fncShowDoc.asp?key=visintra@293@2&mode=linked
www.n.lst.se/VISInformWebsite/asp/fncShowDoc.asp?key=visintra@293@2&mode=linked


 31

SIS, Swedish Standards Institute, 2003. Karaktärisering av avfall - Laktest - Kontrolltest för 
utlakning från granulära material och slam - Del 3: Tvåstegs skaktest vid L/S 2 l/kg och 
L/S 8 l/kg för material med hög fastfashalt och med partikelstorlek mindre än 4 mm (utan 
eller med nedkrossning). Stockholm. 

 
Tessier, A., Campbell, P.G.C. & Bisson M., 1979. Sequential Extraction Procedure for the 

Speciation of Particulate Trace Metals. Analytical Chemistry 51: 844-851. 
 
Wadstein, E., Fällman, A-M., Larsson, L., Aurell, B. & Helgesson, H., 2002. 

Sammanställning av laktester för oorganiska ämnen. Naturvårdsverket Rapport 5207. 
Stockholm. 

 
Walker, C.H., Hopkin, S.P., Sibly, R.M. & Peakall, D.B. 2001. Principles of Ecotoxicology. 

2:a upplagan. Taylor & Francis, London. 
 
WSP Environmental, 2003. Rapport: Oxhult 2:6; Kompletterande miljöteknisk undersökning 

vid fd träimpregneringsanläggning. 
 
WSP Environmental, 2004. Oxhult 2:6, Laholms kommun; Anmälan om efterbehandling av 

fastigheten Oxhult 2:6 enligt 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

 

Internetreferenser: 
 
Kemikalieinspektionens hemsida: 
www.kemi.se/bkmregoff/InfoPreparat.cfm?PrepID=1952&PrepVer=3     2005-04-11 
 
Naturvårdsverkets hemsida: 
www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/foreskri/snfstext/nfs2004/NFS2004_10.pdf     

2005-04-11 
 
U.S. Department of Health and Human Services hemsida, a: 
www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp2.pdf     2005-04-11 
 
U.S. Department of Health and Human Services hemsida, b: 
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp132.pdf     2005-04-11 
 
U.S. Department of Health and Human Services hemsida, c 
www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp7.pdf     2005-04-11 
 
 

http://www.kemi.se/bkmregoff/InfoPreparat.cfm?PrepID=1952&PrepVer=3
http://www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/foreskri/snfstext/nfs2004/NFS2004_10.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp2.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp132.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp7.pdf

	Förord
	Sammanfattning
	1.Inledning
	
	Syfte

	1.1. Information om området
	Bakgrund
	Tidigare undersökningar

	1.2.Aktuella metaller
	Allmänt om metaller
	Arsenik (As)
	Koppar (Cu)
	Krom (Cr)

	1.3.Riktvärden och bedömningsgrunder

	2.Material och metoder
	
	Provtagning
	Provbehandling och analys
	Ekotoxikologiskt test


	3.Resultat och diskussion
	3.1.Mark
	3.2.Sediment
	3.3.Ekotoxikologiskt test
	3.4.Slutsatser

	4.Referenser
	
	Tryckta referenser:
	Internetreferenser:





