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Sammanfattning:  I samband med undersökningar av föroreningarna vid den nedlagda Klippans Läderfabrik AB, 

påträffades förhöjda arsenikhalter i intilliggande villaområde. Ursprunget tros vara en brand i läderfabriken 1917, 

då en rökplym sträckte sig in över villaområdet och deponerade arsenikhaltigt stoft. Föroreningen konstaterades 

vara begränsad till matjorden och under 2011 sanerades villaområdet av Svevia, metoden som användes var bort-

schaktning och utfyllnad med ren matjord. Sweco fungerade som miljökontrollant och såg till att det som lämnades 

kvar inte översteg Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning 10 mg As/kg TS.  

 Undersökningen syftade till att karaktärisera arsenikföroreningen och klarlägga depositionsprocesser och 

mobilitet av arsenik genom att analysera vissa kemiska och fysikaliska parametrar: kornstorlek, organisk halt (kol- 

och kväveinnehåll), järn-, mangan- och aluminiuminnehåll samt pH. Järn, mangan, aluminum och i vissa fall lermi-

neral har alla visats fungera i varierande utsträckning som sorbenter för arsenik, medan organiskt innehåll kan kon-

kurrera ut arsenik från adsorptionsplatser. pH har stor påverkan på arsenik och kan avgöra om arseniken kommer att 

gå ut i lösning eller inte. Totalt analyserades tre matjordsprofiler. Informationen kan komma att bli värdefull för att 

förebygga arsenikföroreningar och vid val av saneringsmetod. 

 Resultaten visade att arseniken påträffades i högst halter ca 50 cm under markytan (cm.u.m.y.) i två av profi-

lerna, Trädgård 1 och 2, och ca 7 cm.u.m.y. i Trädgård 3. Trädgård 1 och 2 uppvisade även liknande association 

mellan arsenik och mangan. Arseniken i dessa provpunkter är därför högst troligt bunden till oxider och hydroxider 

med mangan. Trädgård 1 uppvisade dessutom stark korrelation mellan arsenik och lerhalt, medan Trädgård 2 upp-

visade stark korrelation mellan arsenik och aluminium. Detta tyder på att arseniken är adsorberad till olika sorben-

ter i de olika provpunkterna, bortsett från manganoxider och –hydroxider. I Trädgård 1 verkar även lermineral vara 

en viktig sorbent.  I Trädgård 2 verkar aluminium vara en viktig sorbent. Jämfört med Trädgård 1 och 2 avvek den 

sista provpunkten, där arseniken varken kunde korreleras till mangan-, järn- eller aluminiuminnehåll. Istället uppvi-

sade arseniken hög korrelation med organiskt innehåll och aluminium. Förmodligen beror det på förekomst av 

askrester i just denna profil som verkar kunna adsorbera arsenik och aluminium effektivt. Järninnehållet hade till 

synes inte någon större inverkan på fastläggning av arsenik, vilket motsäger rådande uppfattning och är mycket 

intressant.  
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Abstract: During environmental investigations at the polluted Klippans Leather Factory, elevated levels of arsenic 

were detected in the adjacent residential area. The arsenic is believed to have originated from a fire in the leather 

factory in 1917, when a plume of smoke covered the residential area and deposited arsenic as fallout. Investigations 

showed that the pollution was located in the topsoil, and during 2011 the area was remediated by Svevia. The meth-

od chosen was excavation of the topsoil and infill with pristine topsoil. Sweco was the controller of the remediation 

and ensured what was left did not exceed the guidelines of Naturvårdsverket of 10 mg arsenic/kg dry matter. 

 The study aimed to characterize the arsenic pollution and illustrate depositional processes and the mobility 

of arsenic by analyzing certain chemical and physical parameters: grain size, organic matter content, iron, manga-

nese and aluminium content and pH. Iron, manganese, aluminium and in some cases clay minerals have been 

shown to act as sorbents for arsenic to varying extents, while organic matter content competes for sorption sites 

with arsenic. pH has a large influence on arsenic and can determine whether the arsenic will be mobilized or not. In 

total, three topsoil profiles were analyzed. Information from this study can be valuable for preventing arsenic pollu-

tion and when choosing remediation strategy of an already polluted site.  

 Results showed that the highest content of arsenic was found about 50 cm below ground surface in two of 

the profiles, Trädgård 1 and 2, and about 7 cm below ground surface in Trädgård 3. Trädgård 1 and 2 also showed 

similar association between arsenic and manganese. In these two profiles the arsenic is therefore likely adsorbed to 

oxides and hydroxides of manganese. Trädgård 1 also showed a significant correlation between arsenic and clay 

content, while Trädgård 2 exhibited a strong correlation between arsenic and aluminium. This indicates that the 

arsenic is adsorbed to different sorbents in the different sampling points, besides manganese oxides and -

hydroxides. In Trädgård 1 clay particles also seem to be an important sorbent for arsenic. In Trädgård 2 aluminium 

seems to be an important sorbent. Compared to the Trädgård 1 and 2, the third profile showed no correlation be-

tween arsenic and the manganese, aluminium or iron content. Instead, the arsenic exhibited a strong correlation 

with the organic matter and aluminium content. This is probably due to the occurrence of ash remains in this partic-

ular profile, which seem to adsorb arsenic and aluminium effectively. The iron content did not seem to have an im-

pact on the adsorption of arsenic, which contradicts the general understanding of arsenic, and truly is interesting.  
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1. Introduktion 
Klippans Läderfabrik (Fig. 1) var på sin tid den största 

arbetsgivaren i Klippan med omnejd. Fabriken grunda-

des 1906  och verksamheten genomgick konkurs och 

rekonstruktion ett flertal gånger fram till 1988, då före-

taget gick i slutlig konkurs (Borg, 2005). I verksam-

heten garvades läder, som sedan blev produkter som 

plånböcker, möbler och portföljer. Under de verk-

samma åren förorenades fabrikstomten och en sane-

ring behövdes. Förundersökningarna inför saneringen 

visade att även villaområdet väster om fabriken var 

förorenat. Här rörde det sig om kraftigt förhöjda arse-

nikhalter på sina ställen. Arsenikföroreningen tros ha 

sitt ursprung i en brand i fabriken 1917, då en rökplym 

sträckte sig över området och arsenik deponerades 

genom nedfall (Borg, 2005). En sanering av villaområ-

det behövde också genomföras, då påvisade halter låg 

över Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markan-

vändning. 

 Under 2011 sanerade Svevia villaområdet och 

Sweco fungerade som miljökontrollant. Undersökning-

arna inför saneringen visade att de högsta arsenikhal-

terna fanns i matjorden, vilken har en mäktighet på ca 

1 m som mest. Arsenikhalterna låg maximalt runt 50 

mg/kg TS (Golder Associates, 2007), riktvärdet för 

k ä n s l i g  ma r k a n v ä n d n i n g  ä r  1 0  mg / k g  T S 

(Naturvårdsverket,  2009). Den underlagrande 

isälvssanden innehöll generellt halter som endast var 

något högre än bakgrundshalten i området, som antas 

vara 1-5 mg/ kg TS (Golder Associates, 2007). Beslu-

tet togs att schakta bort all matjord och återfylla med 

ny, ren matjord. På vissa ställen i isälvssanden över-

steg arsenikhalten riktvärdet på 10 mg/kg TS och där 

schaktades djupare. Schaktbotten kontrollerades lö-

pande med hjälp av röntgendiffraktionsinstrument 

(XRF-instrument), för att säkerställa att det som läm-

nades var tillräckligt rent. 

1.1. Målsättning 

Arsenikföroreningen har konstaterats vara begränsad 

till matjorden, men det är osäkert vad föroreningen 

egentligen är associerad med. Mitt arbete har syftat till 

att kvantifiera arsenikföroreningen stratigrafiskt, samt 

att klarlägga depositionsprocesser, fastläggning och 

spridningsbenägenhet genom att relatera variationer i 

arsenikhalt till viktiga kemiska och fysikaliska para-

metrar i jordprofiler: kornstorlek, organisk halt (kol- 

och kväveinnehåll), järn-, mangan- och aluminiumin-

nehåll samt pH. Eftersom arsenik i mark är ett relativt 

frekvent förekommande miljöproblem och dessutom 

inte är ett fullt kartlagt ämne, är denna typ av arbete 

högst relevant och viktigt för att kunna riskbedöma 

arsenikförorenad mark. Information från undersök-

ningen kan komma till användning för framtida sane-

ringar av arsenikförorenad mark och vara ett hjälpme-

del vid val av saneringsmetod. 

 

 

2. Bakgrund 
 

2.1. Läderfabrikens historia 

Klippans Chromläderfabrik AB grundades 1906 av 

Johannes Jacobsson och var den första kromgarvnings-

fabriken i Sverige (Borg, 2005). Från början tillverka-

des enbart skoovanläder, men sortimentet utökades 

efter ett kraftigt uppsving och tredubbling av produkt-

ionen på bara några år. Fabriken byggdes ut i etapper 

och produkterna man tillverkade blev fler. Utbyggna-

derna fick dock ett uppehåll av en brand 1917, då stora 

delar av fabriken brann ner. Produktionen återupptogs 

redan ett halvår efter branden och sortimentet utökades 

ytterligare. En uppsjö av olika produkter kom att till-

verkas i fabriken, exempelvis portföljer, plånböcker, 

möbelläder och bokbinderiläder. En läderkollektion 

togs fram för skotillverkning och användes av märkena 

Ecco och Clark.  

Figur 1. Översiktskarta över Klippan och området vid Klippans Läderfabrik AB. Vänstra kartan från Sweco, 2010. 
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 Företaget gick i konkurs och rekonstruerades i 

omgångar 1918, 1922 och 1938. Efter rekonstruktion-

en 1938 fick företaget sitt slutliga namn AB Klippans 

Läderfabrik. Under andra världskriget och efterkrigsti-

den fick man stora beställningar från Försvaret och 

produktionen gick på högvarv. På 1950- och 1960-

talet sinade dock beställningarna, eftersom den 

svenska skoproduktionen minskade kraftigt. Istället 

satsade man på att exportera sina produkter. På 1980-

talet passerade mellan 1200 och 1300 ton hudar fabri-

ken varje dag. Den största delen av tillverkningen var 

hela tiden skoläder (Borg, 2005). 

 1985 slogs Klippans Läderfabrik ihop med lä-

derfabriken i Ängelholm. Åren efter började verksam-

heten gå sämre och sämre, eftersom priserna steg och 

efterfrågan minskade. Mot bakgrunden att verksamhet-

en i Klippan hade störst problem med lönsamheten och 

att minska kromutsläppen, lades Klippans Läderfabrik 

ned 1988 och chefer, viss personal och maskiner för-

flyttades till fabriken i Ängelholm (Borg, 2005). 

 

2.2. Arbetsprocesser 

Man använde sig av kromsalter som garvningsme-

dium, där Cr(III) valdes framför Cr(VI) därför att den 

senare är mycket mer toxisk än den förra (romerska 

siffror anger oxidationstal, vilket ändras beroende på 

om miljön är oxiderande eller reducerande). Processen 

från råhud till färdigt läder omfattade en rad olika mo-

ment, som bara kommer att beröras lätt, bl.a. avhår-

ning, avfettning, avkalkning, garvning, färgning, efter-

garvning, våtpressning, falsning och klyvning (Borg, 

2005).  

 Ett antal giftiga ämnen användes i andra steg 

förutom själva garvningen. Arseniksulfid användes i 

början av tillverkningen vid avfettnings- och avkalk-

ningsprocessen. Det är osäkert hur länge man använde 

arseniksulfid, men man tror att det slutade användas 

någon gång under 1920-talet. Vid färgningen användes 

s.k. anilinfärger, vilka är giftiga metallkomplexfärger. 

Till färgningen användes ca 120 ton lösningsmedel 

varje år och färgen härdades med formalin. För att 

motverka mögel i färgningslokalerna besprutades 

dessa med pentaklorfenol en gång om året. I efter-

garvningsprocessen spolades processvatten ner i av-

loppet, vilket ledde till att så mycket som 85 kg rent 

krom rann ut i avloppet varje dag. 1976 började åter-

användning av krom att tillämpas, vilket reducerade 

utsläppen till 6,5-8 kg per dag. Överblivna läderbitar 

från spaltningen och falsningen deponerades i egen 

deponi mellan fabriken och Bäljane å norr om fabriken

(Borg, 2005). 

Figur 2. Utbredning av arsenik i villaträdgårdarna. Röda cirklar representerar en provpunkt med arsenikförorening, stora 

och små cirklar visar högre respektive lägre halter av arsenik. Den högsta halten i varje provpunkt redovisas. Karta från 

Sweco, 2010. 
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2.3. Branden 1917 

Detaljerade uppgifter om branden är tyvärr inte 

många. Orsaken till branden är inte heller känd, men 

stora delar av fabriken och framförallt huvudbyggna-

den brann ner. Uppgifter finns om att rökplymen från 

branden sträckte sig in över villaområdet direkt väster 

om fabriken, där sanering av matjorden har pågått un-

der 2011 (Sweco, 2010). 

 Den allmänna teorin som Sweco använder i sitt 

arbete, är att arsenikhaltiga partiklar följde med rök-

plymen i form av aerosoler och deponerades genom 

nedfall över villaområdet. Teorin stöds av kartläggning 

av föroreningens utbredning i planform, där en tydlig 

gradient kan skönjas med högst arsenikhalter närmast 

fabriken och successivt avtagande halter bort från fa-

briken (se Fig. 2) (Sweco, 2010). 

 

2.4. Villaträdgårdarna 

Arsenikhalter över riktvärdet för känslig markanvänd-

ning upptäcktes i 17 tomter i området, varav flertalet 

bebyggdes under 1910-talet (Anders Nilsson, Sweco, 

muntlig kommunikation 2012-01-19). Området har 

alltså använts som bostadsområde sedan tiden före 

branden 1917, som högst troligt förorenade trädgårdar-

na. Klippans Läderfabrik har ägt två tomter i det nuva-

rande villaområdet. Tomterna utnyttjades som koloni-

lotter för de anställda (Anders Nilsson, Sweco, muntlig 

kommunikation 2012-03-30). 

 Boende i villorna har använt  aska från fabri-

kens ugnar som jordförbättringsmedel och som un-

Figur 3. Jordartskarta över Klippan. Den svarta cirkeln markerar nedlagda Klippans Läderfabrik. Från Daniel (1980). 

derlag för trädgårdsplattor. Aska som togs från den 

stora skorstenen innehöll arsenik i varierande mängd, 

beroende på sammansättningen av det som brändes 

(Anders Nilsson, Sweco, muntlig kommunikation 

2012-02-01). Det är dock väldigt svårt att ta reda på 

vem som använde detta i sina trädgårdar, hur mycket 

som användes och exakt var i trädgården askan använ-

des. Troligtvis härrör en viss del av arseniken i träd-

gårdarna från denna bottenaska, men då rör det sig om 

högst lokala förhöjningar i de enskilda trädgårdarna. 

De förhöjda arsenikhalterna som helhet har högst tro-

ligt sitt ursprung i branden 1917. 

 Analyser av olika grödor som växer i trädgår-

darna har genomförts, exempelvis äpplen, rabarber och 

bönor. I samtliga analyser understeg arsenikhalten 

detektionsgränsen på 0,04 mg/ kg torrsubstans, vilket 

tyder på ingen upptagning av arsenik alternativt sådan 

ringa upptagning att det inte kan detekteras. Biotill-

gängligheten bedöms som mer eller mindre obefintligt. 

Vatten från privata brunnar har också analyserats och 

inga förhöjda arsenikhalter har påträffats, man fann 

ingen detekterbar arsenik. Utlakning från den förore-

nade jorden bedöms därför som mycket liten eller obe-

fintlig (Golder Associates, 2007). 

 

 

3. Geologi 
 

3.1. Berggrunden 

Klippan ligger i randzonen mellan den Fennoskandiska 

urbergsskölden i norr och dansk-polska sänkan i söder, 
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där sedimentära bergarter är avsatta. Klippan ligger 

ovanpå finkornig röd gnejs, som tillhör den s.k. syd-

västsvenska gnejsregionen. Bara ca 1 km väster om 

Klippan, i Kvidinge, finns sedimentära bergarter som 

kännetecknar dansk-polska sänkan, i form av juras-

siska ler- och sandstenar. I hela området förekommer 

diabasgångar av permo-karbonisk ålder frekvent, 

dessa har en nordvästlig-sydöstlig orientering 

(Wikman & Sivhed, 1985).  

 

3.2. Kvartära avlagringar 

Den största delen av Klippan ligger på en glacifluvial 

välsorterad sand eller grusig sand (Fig. 3). Sanden är i 

mellan- till grovfraktionen och har en mäktighet på 

normalt ca 2-4 m, utanför Klippan påträffas både mäk-

tigare och tunnare områden av sanden. Avlagringen 

uppvisar tydliga lagringsstrukturer av korsskiktning 

och plan parallell laminering. 

 Sanden underlagras av glacial lera, bitvis lami-

nerad finlera, med en mäktighet på ca 6-8 m. Kontak-

ten mellan sanden och leran är skarp i villaområdet 

(Anders Nilsson, Sweco, muntlig kommunikation 

2012-03-30). 

Leran underlagras i sin tur av morän, där kontakten 

är skarp. Moränen är sandig-siltig och hårt packad 

(Daniel, 1980). 

 

3.3. Hydrogeologi 

Det finns inga detaljerade uppgifter om grundvattnet i 

området. Vid schaktning i en av trädgårdarna påträffa-

des grundvattenytan ca 3,5 m.u.m.y (Anders Nilsson, 

Sweco, muntlig kommunikation 2012-02-19). Gradi-

enten är ungefär nordlig, mot Bäljane å som ligger ca 

200 m från villaområdet. Bäljane å är ett biflöde till 

Rönne å. 

 

 

4. Teoretisk bakgrund 
 

4.1. Markprocesser 

Nedan följer de viktigaste processerna och egenskap-

erna i marken, vad gäller mark förorenad av arsenik. 

Markprocesser är mycket komplicerade och för enkel-

hetens skull väljs enbart de mest relevanta processerna 

ut.  

 

4.1.1. Markmineral 

Lösa avlagringar består av vittringsprodukter från 

jordskorpan och speglar därför sammansättningen i 

den lokala berggrunden, eller på våra breddgrader den 

regionala berggrunden (genom transport av inlandsi-

sar). Jordskorpans vanligast förekommande ämnen är 

syre och kisel och förekommer i form av olika oxider 

med kisel, s.k. silikater. Silikaterna kan dessutom ha 

olika stort inslag av metaller. Förutom silikater finns 

underordnat även järn- och aluminiumoxider, karbo-

nater, fosfater, sulfater, sulfider och ämnen som guld 

och koppar. Följaktligen utgörs ofta markmineral av i 

första hand silikater och varierande mängder av övriga 

nämnda mineral (Eriksson et al., 2011). 

 De mineral som uppkommer genom vittring av 

berggrunden kallas primära markmineral. I marken 

utsetts dessa för kemisk vittring i varierande grad 

(beroende på förutsättningarna för kemisk vittring) när 

de är i kontakt med markvattnet. Detta beror på att 

mineralen inte befinner sig i den miljö där de en gång 

skapades, vad gäller tryck och temperatur, och därmed 

är mineralen instabila i markmiljön. Den kemiska vitt-

ringen ger upphov till olika joner, som växter använ-

der som näring, och kiselsyra. Vittring av mineral hjäl-

per även till att buffra markens pH, genom att vätejo-

ner förbrukas vid kemisk vittring (Eriksson et al., 

2011). 

 De joner som gått i lösning genom kemisk vitt-

ring kan nybilda mineral, i huvudsak tillsammans med 

kiselsyra. Denna typ av mineral kallas sekundära 

markmineral och kan även bildas genom förändring av 

primärmineralens struktur. Sekundära mineral före-

kommer oftast i lerfraktionen och kallas därför lermi-

neral. Lermineralen utgörs främst av silikater och olika 

oxider och hydroxider, man skiljer mellan äkta lermi-

neral och partiklar som föreligger i lerfraktionen. Äkta 

lermineral uppstår genom lervittring och utgörs av 

silikater som kaolinit och klorit, medan olika oxider 

och hydroxider enbart förekommer i lerfraktionen och 

egentligen inte är äkta lermineral. Flera av lerminera-

len (främst silikaterna) har negativ laddning och kom-

penserar detta genom att löst binda katjoner (positivt 

laddade joner) till sig, genom s.k. adsorption och kal-

las katjonbytare. Olika lermineral har olika stor nega-

tiv laddning, vilket innebär att de också har olika stor 

förmåga att binda katjoner. De löst bundna katjonerna 

benämns utbytbara katjoner och mängden adsorberade 

katjoner är oftast mycket större än mängden lösta kat-

joner i marklösningen. De adsorberade katjonerna 

finns i växttillgänglig form och utgör ett näringsförråd 

för växter (Eriksson et al., 2011). Positiva laddningar 

kan uppkomma vid kanterna på lermineral om minera-

let är defekt och den grundläggande bindningen Si-O-

Al har brutits och Al3+  därmed blottas. Positiva ladd-

ningar kan också bildas genom dissociation av vatten-

molekyler från hydratiserade utbytbara katjoner på 

mineralytan (Bhattacharyya & Gupta, 2008). De posi-

tiva laddningarna brukar dock inte överstiga de nega-

tiva laddningarna hos lermineral.  (Lin & Puls, 2000, 

McBride, 1994). 

 Oxider och hydroxider med järn och aluminium 

kan ha både positiva och negativa laddningar, bero-

ende på vilket pH som råder. Vid pH-intervall som 

normalt förekommer i marken får de en positiv ladd-

ning och adsorberar därför i normalfallet anjoner 

(negativt laddade joner). Stiger pH över 7-8 blir ladd-

ningarna övervägande negativa istället, eftersom oxi-

derna och hydroxiderna avger vätejoner (H+) om pH 

stiger. De olika oxiderna och hydroxiderna är svårlös-
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liga föreningar jämfört med andra mineral och vid 

långt gången vittring anrikas dessa föreningar tillsam-

mans med kvarts, det mest svårtvittrade primärmine-

ralet, när alla andra mineral har lösts upp. Andra vik-

tiga ämnen som binder anjoner är imogolit och allo-

fan, som är ett slags icke-kristallina kisel-

aluminiumföreningar. Båda ämnena har stor specifik 

yta, vilket ger stor förmåga att adsorbera anjoner 

(Eriksson et al., 2011). Manganoxider har också en 

förmåga att adsorbera anjoner och dessutom en stor 

förmåga att oxidera ämnen i markmiljön (Lafferty et 

al., 2011). 

 I de flesta jordar är antalet negativt laddade 

partiklar mycket större än antalet positivt laddade par-

tiklar. Undantaget är gamla och starkt vittrade jordar, 

där både primär- och sekundärmineralen sönderdelas 

genom vittring och markens förråd av katjonbytare 

utarmas. Istället anrikas de positivt laddade järn- och 

aluminiumoxider, som är svårlösliga och bidrar till ett 

ökat förråd av anjonbytare. Sveriges jordar är däremot 

unga, eftersom inlandsisar med jämna mellanrum har 

avsatt nya, ovittrade sediment. Våra jordar har på så 

sätt ett stort förråd av katjonbytare. Den kemiska vitt-

ringen i Sverige är ganska liten och de sekundära mi-

neralen som finns är till stor del bildade i jordmåner 

som fanns innan nedisningarna, då ett varmare klimat 

gynnade kemisk vittring mer än idag (Eriksson et al., 

2011). 

 

4.1.2. Markens organiska material 

Organiskt material i marken består av mer eller 

mindre nedbrutna djur- och växtdelar (förna), som 

successivt bryts ned av markorganismer till enklare 

kemiska komponenter. Markorganismerna använder 

främst kolet i lätt nedbrytbart material för att bygga in 

i sina celler, men kolet avges också som CO2 vid cell-

andningen. Kolföreningar som är stabilare bryts ned 

mycket långsamt. Förhållandet mellan tillförd förna 

och nedbrytningshastigheten bestämmer markens or-

ganiska innehåll. Stor tillförsel av material och låg 

nedbrytningshastighet ger högt organiskt innehåll. 

 Den största delen av markens organiska materi-

al utgörs av ganska stabila restprodukter från mikro-

organismers nedbrytning, som kallas humifierat orga-

niskt material. I likhet med lermineralen är humifierat 

organiskt material (humuspartiklar) negativt laddade 

och fungerar som katjonbytare. I grövre jordar med 

lågt lerinnehåll fyller humuspartiklar en stor funktion 

för växter, eftersom växtnäringsämnen kan bindas till 

humuspartiklar istället för lerpartiklar och på så sätt 

finnas tillgängliga för växter. Utan viktiga katjonby-

tare som humuspartiklar och lermineral lakas närings-

ämnen ut. Humifierat organiskt material kan även 

bilda stabila komplex med enskilda metalljoner, vilket 

är särskilt viktigt för lösligheten hos spårelement. Om 

en metall har bundits i ett sådant stabilt metallkom-

plex innebär det att metallen inte finns tillgänglig för 

växtupptag och inte heller föreligger i lösning med 

risk för att lakas ut. Däremot kan ändrade markförhål-

landen, bl.a. förändring i syretillgång, leda till att me-

tallen går i lösning (se 4.1.3. Redoxförhållanden) 

(Eriksson et al., 2011). 

 

4.1.3.Redoxförhållanden 

Om en miljö är oxiderande (aerob) eller reducerande 

(anaerob) har stor inverkan på vilka ämnen som 

mikroorganismer använder i cellandningen och vilka 

slutprodukter som bildas. I en luftig, väl syresatt jord 

kommer mikroorganismer att förbruka syre när de 

bryter ned organiskt material. I processen oxideras det 

organiska materialet, vilket innebär att kol bundet i 

organiskt material får ett högre oxidationstal i slutpro-

dukten koldioxid. En samtidig reduktion av ett annat 

ämne sker alltid och i aeroba miljöer reduceras syre, 

som då får ett lägre oxidationstal och går från O(0) till 

O(-II). Det som sker är att kolet i det organiska 

materialet avger elektroner och får mer positiv valens, 

syret tar emot elektroner och får mer negativ valens 

(Eriksson et al., 2011). 

 I anaeroba miljöer finns lite eller inget syre alls 

och för att kunna fortsätta oxidera organiskt material 

måste mikroorganismerna använda andra ämnen att 

reducera. I första hand används nitrater som elektron-

mottagare, om det finns i större mängder. I verklighet-

en brukar det inte finnas stora nitratförråd och istället 

fungerar järnhydroxider och manganoxider som 

elektronmottagare. Järnet reduceras då från Fe(+III) 

till Fe(+II) och mangan från Mn(+IV) till Mn(+II). I 

mer och mer reducerande miljöer börjar ämnen suc-

cessivt användas som egentligen inte är de bästa för 

mikroorganismerna ur energivinningssynpunkt, ef-

tersom dessa ämnen har lägre affinitet för elektroner. I 

extremt reducerande miljöer är kolet i koldioxiden 

som bildas vid cellandningen den enda elektronmotta-

garen (Eriksson et al., 2011). 

 

4.1.4. pH 

Markens pH är ett mått på vätejonaktiviteten i mark-

lösningen, hög vätejonaktivitet innebär lågt pH-värde 

och låg vätejonaktivitet högt pH-värde. En jords pH 

har inverkan på ämnens lakbarhet och den organiska 

produktionen. Markorganismers produktion gynnas av 

måttligt surt till neutralt pH. I vårt humida klimat 

överstiger nederbörden evaporationen och detta leder 

till att buffrande mineralämnen i varierande utsträck-

ning lakas ut. Våra jordar har därför oftast låga pH-

värden, eftersom ämnen som hjälper till att buffra 

markförsurning lakas ut. Utlakningen sker därför att 

vätejoner tränger ut katjoner bundna i form av utbyt-

bara katjoner genom jonbyte hos lermineral och hu-

musämnen. Vittring av markpartiklar förbrukar vätejo-

ner och motverkar den försurande processen, på lång 

sikt är vittring av primära silikatmineral den viktigaste 

parametern för buffring av markförsurningen 

(Eriksson et al., 2011). 

 Markförsurning är en naturlig process och en 

oundviklig följd av markprocesserna, vilket bl.a. beror 
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på växt- och djuraktivitet i marken (se nedan). Detta 

leder till ett lägre pH nära markytan, där djur- och 

växtaktiviteten är som störst, och ett högre pH djupare 

ned, där den biologiska aktiviteten är lägre. Markför-

surningen i sig beror på att det i marken produceras 

syror eller att det tillförs syror utifrån. I jordar med 

hög kalkhalt kan markförsurningen motverkas genom 

att vätejoner som tillförs neutraliseras och pH hålls 

stabilt. Skenbart påverkas inte sådana jordar av mark-

försurningen, men förrådet av kalk är inte oändligt och 

tar någon gång slut. Då kommer markförsurningen att 

visa sig genom sjunkande pH (Eriksson et al., 2011). 

 De viktigaste processerna som tillför marken 

syror, är mikroorganismers cellandning och nedbryt-

ning av organiskt material (förna). Dessa processer 

utgör tillsammans med andra av mindre kvantitativ 

betydelse de försurande processerna: 

Markorganismer och växtrötter producerar kol-

dioxid vid cellandningen, som till stor del löses 

i markvattnet. Deras biologiska processer leder 

till att pH generellt är lägre nära markytan än 

djupare ned i profilen, eftersom den biologiska 

aktiviteten blir mindre nedåt. Även om koldi-

oxid är en svag syra tillverkas sådana kvantite-

ter kolsyra, att processen ändå får betydelse. 

Om pH däremot är under ca 5 förekommer 

kolsyra i form av H2CO3 och tillför inga fria 

vätejoner, varför pH inte påverkas av kolsyra 

vid pH under 5. 

Vid nedbrytningen av förna avskiljs vätejoner 

från syragruppen (t.ex. en karboxylgrupp) i den 

organiska molekylen. På så sätt bildas olika 

organiska syror, som ofta är starkare syror än 

kolsyra. Det låga pH-värdet i podsoler beror på 

att stora mängder starka organiska syror bildas 

(se 4.1.5.). 

Då växter tar upp näringsämnen i form av kat-

joner avges en vätejon per katjonladdning. Tas 

Ca2+ upp avges såtillvida två H+. På liknande 

sätt avges en OH- per anjonladdning som väx-

terna tar upp. Katjonupptaget överstiger nästan 

alltid anjonupptaget och resultatet blir därför en 

nettoförsurande effekt. Denna process ligger 

bakom den säsongsbundna variationen i mar-

kens pH, som sjunker under växtsäsongen. 

Då sulfidmineral vittrar i sulfidhaltiga jordar 

(t.ex. gyttjeleror), bildas den starka syran sva-

velsyra. 

Nitrifikation av ammoniumkväve genom mi-

krobiell aktivitet leder till bildning av nitrat och 

vätejoner. 

Surt nedfall från atmosfären i form av salpeter-

syra och svavelsyra beror på antropogena ut-

släpp av kväveoxider och svaveldioxid. Båda 

dessa syror är starka och kan påskynda mark-

försurningen avsevärt. Även regn fritt från för-

oreningar är något surt och har därför naturligt 

en försurande effekt (Eriksson et al., 2011). 

 

4.1.5. Jordmåner 

En jordmån bildas naturligt ur ett geologiskt moder-

material, exempelvis isälvssand eller glacial lera. En 

rad faktorer styr vilken typ av jordmån som utvecklas, 

följande beskrivning är översiktlig: 

Klimat är en mycket viktig faktor som påverkar 

jordmånsbildningen. Varmt klimat främjar 

markkemiska processer och påverkar vilken 

vegetation som finns på platsen. Mängd neder-

börd och hur nederbörden är fördelad under 

året påverkar utlakning och vegetation, men 

samtidigt kan temperaturen hindra att nederbör-

den får en större inverkan på markkemin. Ex-

empelvis har nederbörd i norra Sverige mindre 

effekt på jordmånsbildande processer än i södra 

Sverige, eftersom temperaturen i norr är betyd-

ligt lägre. I de varma och humida tropikerna är 

de jordmånsbildande processerna intensiva. 

Varierande vegetation kan ge upphov till varie-

rande typ av förna, vilket i sin tur påverkar bl.a. 

pH i marken. Barrskog ger upphov till sura 

marker och främjar bildning av podsoler, 

lövskog med örter och gräs gynnar uppkomsten 

av brunjordar. 

Modermaterialet bestämmer om mineral som 

finns tillgängliga är lättvittrade eller svårvitt-

rade och därmed om mineralen kan buffra 

markförsurning och vilka växtnäringsämnen 

som finns tillgängliga. Kornstorleken hos mo-

dermaterialet bestämmer också hur snabbt mi-

neral vittrar och markvattnets perkoleration 

genom markprofilen.   

Den lokala topografin har inverkan på vatten- 

och temperaturförhållanden. I en slänt kommer 

ytvatten i stor utsträckning att rinna av istället 

för att perkolera ned. Norrsidan av en höjd har 

generellt lägre medeltemperatur än sydsidan 

och det påverkar vegetationen och markke-

miska processer. 

Människans verksamhet genom exempelvis 

gödning, vattenreglering och jordbearbetning 

har en direkt påverkan på jordmåner och kan 

överskugga de naturliga processerna. Även 

antropogent nedfall av salter och syror från 

luftföroreningar påverkar markens pH och nä-

ringstillgång. 

Jordmåner delas in efter visuella och kemiska karaktä-

ristika. I Sverige dominerar podsoler, som oftast ut-

vecklas på granitisk eller gnejsig berggrund med en 

vegetation bestående av barrskog. Modermaterialet är 

grovkornigt och mineralen vittringsobenägna och pH 

är följaktligen lågt. Podsoler karaktäriseras av ett orga-

niskt ytskikt, ljus utlakningshorisont och en ofta rost-
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färgad anrikningshorisont. Övergångarna mellan hori-

sonterna är tydliga. I de södra och mellersta delarna av 

Sverige förekommer ofta olika typer av inceptisoler 

(brunjordar) på de mer leriga områdena. Inceptisoler 

utgörs av ett ytskikt med organiskt material som är 

uppblandat med underliggande mineraljord genom 

markorganismers aktivitet. Under finns en horisont 

som är något vittrad och är en svag utlakningshorisont 

jämfört med en podsol. Inceptisolerna har inte lika 

tydligt markerade horisonter som en podsol, vilket 

beror på hög frekvens av grävande daggmaskar. Gene-

rellt är inceptisoler unga jordmåner, där utlakningen 

inte har gått långt (Eriksson et al., 2011). 

 

4.2. Arsenik 

Arsenik är en halvmetall som förekommer naturligt i 

all berggrund (om än i små mängder) och därmed 

också i lösa avlagringar, eftersom dessa är vittrings-

produkter av berggrunden. Den naturliga halten i berg-

grund, grundvatten och sediment brukar kallas bak-

grundshalt. Arsenikhalter som överstiger generella 

bakgrundshalter har ofta antropogent ursprung, men 

här finns undantag. I Bangladesh och nordöstra Indien 

innehåller grundvattnet mycket höga halter arsenik, 

som har sitt ursprung i fluviala sediment. Dessa sedi-

ment innehåller i sig inte särskilt höga arsenikhalter, 

men förhållandena i sedimenten (bl.a. syretillgång, se 

nedan) har lett till att arseniken har lösts ut i stora 

mängder och senare perkolerat ned till grundvattnet 

(Sveriges Geologiska Undersökning, 2005). 

 Får man i sig lägre doser av arsenik under en 

längre tid kan cancer utvecklas i huden, urinblåsan och 

lungorna, men även kärl- och leverskador och diabetes 

kan bli en följd. De klassiska tidiga symptomen är 

pigmenteringsförändringar och förtjockning av hudens 

hornlager på handflator och fotsulor. Vid akut förgift-

ning är dödligheten stor och symptomen varierar från 

buksmärtor, uppkastningar till inflammation i mag-

tarmkanalen och hudavfall (Sveriges Geologiska 

Undersökning, 2005). 

 Antropogen arsenik har ofta sitt ursprung i me-

tallsmältverk eller träindustrin där det har använts som 

impregneringsmedel, men används även vid tillverk-

ning av integrerade kretsar, bilbatterier, mikrovågkom-

ponenter och solceller (Sveriges Geologiska Under-

sökning, 2005).  

 

4.2.1. Arsenik i mark 

Beroende på om det råder oxiderande eller reduce-

rande förhållanden i marken, kommer arsenik att upp-

träda i olika oxidationstal och därmed olika former. I 

oxiderande markmiljö förekommer arsenik oftast i 

form av arsenat, AsO4
3-, och arseniken föreligger som 

As(V). I reducerande markmiljö förekommer även 

arsenit, AsO3
3-, där arseniken är trevärd (As(III)) 

(Sveriges Geologiska Undersökning, 2005). Oftast 

samexisterar dock båda former, eftersom redoxproces-

serna är långsamma (Masscheleyn et al., 1991).  

As(III) är den mer toxiska och mobila av de två före-

komstformerna i mark. Anjonerna arsenat och arsenit 

är vanligtvis bundna till olika markpartiklar. Adsorbe-

rat till andra partiklar lakas inte arsenik ut, varför kon-

centrationen i mark- och grundvatten inte nödvändigt-

vis är hög även om det finns höga halter arsenik i mar-

ken. Innehållet av järnhydroxid i marken anses vara 

den enskilt viktigaste parametern för adsorption av 

arsenik (Zhang & Selim, 2005, Manning & Goldberg, 

1997, Elkhatib et al., 1984). Arsenik binds till järnhyd-

roxider i form av innersfärskomplex, vilka har starka 

kovalenta bindningar där partiklarna är i direkt kontakt 

utan hydrationsvatten mellan (Manning & Goldberg, 

1997). Även aluminium- och manganoxider fungerar 

som sorbenter (Sveriges Geologiska Undersökning, 

2005). Manganoxider adsorberar arsenik selektivt, 

främst As(V) adsorberas. Manganoxider har även stor 

förmåga att oxidera As(III) till As(V), vilket har bety-

delse för toxiciteten och mobiliteten då As(V) är 

mindre toxiskt och lättare adsorberas till sorbenter i 

markmiljön (Lafferty et al., 2011, Yang et al., 2005, 

Manning et al., 2002). Mangan förekommer främst i 

de primära mineralen augit, hornblände, biotit och 

muskovit. Järn och aluminium i jord härstammar från 

vittring av de flesta primära silikaterna (Eriksson et al., 

2011). 

 Lermineral har i de flesta fall negativa ladd-

ningar och därför liten kapacitet att adsorbera arsenik, 

eftersom arsenik förekommer som negativt laddade 

anjoner. Detta gäller äkta lermineral som har bildats 

genom lervittring, exempelvis klorit, kaolinit och illit, 

och ska inte förväxlas med markpartiklar som förelig-

ger i lerfraktionen, såsom järnhydroxider. Undersök-

ningar har dock visat att äkta lermineral kan fungera 

som sorbenter och detta tros bero på att lermineralen i 

viss mån har kantdefekter, i form av att bindningen 

mellan hydroxylgrupper och ex. aluminium (vanligt 

förekommande ämne i lermineral) har brutits 

(Bhattacharyya & Gupta, 2008, Lin & Puls, 2000). 

Detta kan skapa positiva laddningar i kanten av lermi-

neral och på så sätt binda anjoner. Vissa lermineral har 

även relativt högt järninnehåll, vilket också kan öka 

kapaciteten att adsorbera. Klorit innehåller ca 4 % järn 

och har dessutom ett innerlager av hydroxider och det 

har också påvisats att klorit har större kapacitet att 

adsorbera As(V) än andra lermineral (Lin & Puls, 

2000). Lin & Puls (2000) påvisade även att As(V) 

generellt adsorberas lättare till lerpartiklar än As(III). 

Järnoxider och – hydroxider kan även bildas på ytan 

av lermineral, vilket gör att lermineral i vissa fall indi-

rekt kan adsorbera arsenik genom hydroxider 

(Fordham & Norrish, 1979). Arsenik som har adsorbe-

rats till äkta lermineral binds starkare över tid, en pro-

cess som tros övervägande ha att göra med omlokali-

sering av arsenik från ytan på lermineral till inre sorpt-

ionsplatser (Lin & Puls, 2000). Inre sorptionsplatser 

kan utgöras av kapillära porer i leraggregat. Det har 

inte gjorts särskilt många studier om hur arsenik adsor-

berar till lermineral och mycket av informationen som 

finns är spekulationer.  
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 Organiskt material i marken kan ha en negativ 

effekt på adsorption av arsenik i mark (Dobran & 

Zagury, 2006, Jiang et al., 2005). Hög halt löst orga-

niskt material ökar lösligheten hos både As(III) och 

As(V). Organiskt material och löst organiskt kol tros 

kunna konkurrera ut arsenik från bindningsplatser på 

markpartiklar. Mikroaggregat av järnhydroxider och 

organiskt material kan bildas, vilket innebär att platser 

på järnhydroxider blir upptagna och hindrar arsenik 

från att adsorberas. Detta gäller för alkalina förhållan-

den, i en surare miljö kan organiskt material faktiskt 

adsorbera arsenik (Thanabalasingam & Pickering, 

1986) 

 Adsorptionen till markpartiklar beror på, föru-

tom tillgång till sorbenter, pH i marken och syretill-

gång. Under oxiderande och sura till nästan neutrala 

förhållanden är adsorptionen som starkast. Ökar pH 

minskar adsorptionen och stiger pH över 8,5 går mer 

eller mindre all arsenik ut i lösning. Detta beror på att 

oxider och hydroxider, som är viktiga sorbenter, avger 

vätejoner vid högre pH och får då istället negativ 

laddning (se stycke 4.1.1.). Denna risk är dock liten, 

eftersom naturliga marker oftast har ett svagt surt pH. 

Den största reella risken att arsenik går ut i lösning 

och blir mobilt är i reducerande miljöer, där mikroorg-

anismer tvingas använda andra ämnen än syre i sin 

metabolism (se stycke 4.1.3.). Resultatet blir att arse-

nik reduceras från As(V) till As(III), vilket ändrar 

adsorptionsegenskaperna och jonen lossnar lättare 

från markpartiklarna. Även järn i järnhydroxiderna 

reduceras från Fe(III) till Fe(II) och det leder till att 

järnhydroxiderna löses upp eller får ändrade ytegen-

skaper och den adsorberade arseniken frigörs. I ex-

emplet ovan från Bangladesh rör det sig om fluviala 

sediment med arsenikkoncentrationer motsvarande 

svensk mark, som har blivit övertäckta av sediment 

som bildar relativt täta lager. Resultatet har blivit att 

syret har förbrukats av mikroorganismer och reduce-

rande förhållanden har uppstått, så att arsenik har re-

ducerats från As(V) till As(III) och järn i järnhydroxi-

der från Fe(III) till Fe(II). Detta har minskat adsorpt-

ionsförmågan och stora mängder av arseniken har la-

kats ut. Dessutom är sedimenten unga och består av 

nyvittrat berg, där arsenik  inte har hunnit lakas ut än 

(Sveriges Geologiska Undersökning, 2005). Under 

vissa omständigheter reduceras inte As(V) till As(III), 

även om miljön är anaerob. Om As(III) och As(V) är 

adsorberat till lermineral i reducerande miljö, verkar 

det inte ske någon reduktion. Lin & Puls (2000) place-

rade prover med As(III) och As(V) adsorberat till ler-

mineral i täta burkar, utan syrgas. Efter 75 dagar 

kunde inget As(III) detekteras, enbart As(V). I det här 

fallet oxiderades As(III) till As(V), även om miljön 

var anaerob.  

 Temperaturen kan också ha inverkan på arsenik 

i mark. Höga temperaturer (35-40°C) verkar leda till 

att arsenik i form av arsenat desorberas och går ut i 

lösning (Tyrovola & Nikolaidis, 2009). På våra bredd-

grader bör inte detta vara något större problem, men 

kan vara en viktig process i tropiska och subtropiska 

områden. 

 Forskningen har visat att arsenik i mark kan 

uppträda motsägelsefullt. Problematiken med arsenik i 

mark är bevisligen komplex. Ytterligare forskning 

krävs för att vi fullt ska kunna förstå och förutspå hur 

arsenik i ett enskilt fall kommer att uppträda. 

Figur 4. De tre provpunkterna markerade med kryss i olika färger enligt förklaringen.  Modifierad 

efter primärkartan, Klippans kommun. 
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5. Metoder 
 

5.1. Provtagning 

Totalt provtogs tre villaträdgårdar vid två tillfällen, 

vilka kommer att benämnas Trädgård 1,2 och 3 i fort-

sättningen (se Fig. 4).  Provtagningen gjordes i sam-

band med saneringen och bortschaktning av de förore-

nade massorna. Jordprover togs från schaktväggen i 

kontinuerliga intervall var femte centimeter från 

markytan och nedåt. Proverna togs ut med hjälp av en 

skrapa och lades i täta plastpåsar. Hela matjordsprofi-

len provtogs och ytterligare 3-4 prover togs ut i den 

underlagrande sanden. Antalet prover i sanden be-

gränsades då föroreningen huvudsakligen var lokali-

serad i matjorden (Golder Associates, 2007). Eftersom 

matjorden hade något varierande mäktighet i de olika 

trädgårdarna varierade även antal prover som togs ut 

från respektive trädgård. 

 

5.2. Siktanalys 

300-350 g av varje prov togs ut och torkades, torrvik-

ten noterades. Därefter tvättsiktades proverna i en 

63μm sikt, så att silt– och lerpartiklar tvättades bort. 

Lerhalten bestäms genom hydrometeranalys. Proverna 

torkades i ugn i 105° under ca 20 timmar (över nat-

ten), vikten noterades och proverna placerades i sikt-

sats och skakades i skakmaskin i 15 minuter. Innehål-

let i varje sikt vägdes och viktprocent för varje frakt-

ion beräknades. 

 

5.3. Hydrometeranalys 

Analysen utfördes på standardiserat vis enligt Garcia 

Ambrosiani (1995), med en hydrometer som flyter i 

uppslammat prov och med bestämda avläsningstider. 

Sjunkhastigheten för hydrometern korreleras sedan till 

en viss ler- och silthalt. 

 

5.4. Glödförlust 

Den organiska halten i proverna bestämdes genom att 

väga torrt prov innan och efter glödgning i 550˚C. 

Viktförlusten visar hur mycket av provet som har för-

bränts och därmed hur mycket organiskt material pro-

vet innehöll. En procentuell organisk halt beräknas. 

 

5.5. pH-mätning 

pH i proverna mättes genom att späda ett prov med 

avjonat vatten och sedan mäta pH i lösningen. För 

varje prov vägdes 20 g upp i en bägare och 50 ml 

avjonat vatten tillsattes. Detta gav ett förhållande på 

1:2,5 mellan jord och vatten, vilket brukar tillämpas 

vid pH-mätning. Därefter täcktes bägaren med para-

film och skakades under en minut, varefter lösningen 

fick sedimentera i 30 minuter. Denna procedur uppre-

pades så att provet skakades och sedimenterade två 

gånger.  

 En prob till en flödescell av märket Aqua Re-

ader användes för att mäta pH i lösningen. 

5.6. Torkning och pulvrisering av prover 

Till metallanalyserna (se 5.8. och 5.9.), C/N-analysen 

(se 5.7.), och XANES-spektroskopin (se 5.10.) kräv-

des torra och pulvriserade prover. Ungefär 40 g prov 

togs ut ur de fuktiga proverna. För att vara säker på att 

inga ämnen förångades, torkades proverna i 65°C i tre 

dagar då det fanns viss oro för ändrad kemisk sam-

mansättning vid torkning i 105°C. De torra proverna 

maldes i ett malfat under 20-30 sekunder, varefter pro-

verna var totalt pulvriserade och homogeniserade. Ur 

dessa bulkprover togs sedan delprover ut för respek-

tive analys enligt nedan. 

 

5.7. Total kolhalt och C/N-kvot 

Torkade och pulvriserade prover (1-2g) behandlades 

med HCl för att avlägsna eventuella karbonater. Pro-

verna placerades i provrör, där ca 10 ml 10 % HCl 

tillsattes och fick därefter koka i vattenbad i 80-90°C i 

7 minuter. Efter kokningen tillsattes några milliliter 

avjonat vatten (så mycket som möjligt utan att det 

svämmade över) och provrören centrifugerades i 3000 

varv/minut under 6 minuter. Provrören dekanterades 

och fylldes upp igen med avjonat vatten. Proceduren 

upprepades så att proverna sköljdes med vatten tre 

gånger och frystorkades därefter. 

 4-5 mg av de frystorkade proverna vägdes in i 

tennkapslar som sedan rullades och packades ihop för 

att eliminera luft. Proverna utsattes sedan för analys av 

kol- och kvävehalt med hjälp av en automatiserad ele-

mentanalysator av märket Costech Instruments ECS 

4010. Resultaten uttrycktes som viktsprocentvärden 

för total kol och som en kvot för C/N. 

 

5.8. Metallanalys med XRF 

Vid varje mätning monterades en särskild provkopp i 

plast genom att en 4µm tunn plastfilm spändes över 

koppens öppning och en plastring träddes på för att 

sträcka filmen till en tät botten. Därefter fylldes prov-

koppen till hälften (ca 10g krävs) och plattades till lätt, 

så att ytan mot plastfilmen blev jämn. Provet ska förbli 

relativt luftigt och inte kompakteras. Koppen placera-

des i hållaren till XRF-instrumentet, ovanför röntgen-

källan. XRF-instrumentet var av märket Niton XL3t 

GOLDD+. Röntgenstrålar skickas under mätningen 

upp igenom provet och registrerar sedan fotoner som 

strålar tillbaka från exciterade atomer. Plastfilmen 

byttes ut och nya eller tvättade platskoppar användes 

för varje prov. Beroende på vilken typ av prov det 

gäller, varierar mättiderna. Det förinställda jordprov-

sprogrammet har färre ämnen som mäts än bergarts-

programmet, vilket innebär att ett jordprov generellt 

tar kortare tid att mäta. Mättider på 300  sekunder an-

vändes för jordprovsprogrammet, men även bergarts-

programmet användes för att få med fosforhalt (fanns 

inte i jordprovsinställningen). Mättiden där ställdes in 

till 350 sekunder, kortare tid kan väljas men felmargi-

nalen blir större. 
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Figur 6. Data för Trädgård 1 från XRF-analysen och ICP-ES. Blå linje med cirklar är data från ICP-ES och röd linje med trianglar är från 

XRF. Gränsen för As vid känslig markanvändning enligt Naturvårdsverket är markerad med grön linje (vid 10ppm) och det skuggade områ-

det indikerar matjordens stratigrafiska utbredning. 

5.9. Metallanalys med ICP-ES 

Endast lagerföljden från Trädgård 1 analyserades på 

laboratorium, eftersom budgeten inte räckte till för alla 

lagerföljder. Laboratorieanalysen var tänkt att fungera 

som en kontroll av resultaten från XRF-analysen. Ex-

akt samma prover som analyserades med XRF-

instrumentet lades efter mätning i täta plastburkar och 

skickades till Acme Labs i Vancouver, Kanada för 

analys av 32 grundämnen med hjälp av ICP-ES. 

 

5.10. XANES spektroskopi 

För att bestämma vilken speciation, dvs. kemisk form 

arseniken föreligger i, analyserades ett prov på MAX-

lab med hjälp av XANES-spektroskopi (X-ray Ad-

sorption Near Edge Structure). MAX-lab är ett nation-

ellt laboratorium för partikelfysik.  

 Till analysen valdes det prov som innehöll 

högst halt av arsenik enligt XRF-instrumentet, vilket 

var från Trädgård 2. Det förutsattes att arseniken hade 

samma speciation i alla trädgårdar, eftersom förore-

ningen i området har ett och samma ursprung och där-

med högst troligt samma kemiska sammansättning. 

 Vid XANES-spektroskopi skickas röntgenfoto-

ner mot ämnet som ska analyseras. Röntgenfotonerna 

absorberas av elektroner i det innersta elektronhöljet 

och exciteras. Röntgenfotonen måste ha högre energi 

än bindningsenergin för elektronen, annars absorberar 

den inte röntgenfotonen. En elektron från ett yttre 

hölje kommer att ta platsen där den exciterade elektro-

nen satt och en foton med väl definierad energi avges 

samtidigt från elektronen som tar platsen i det innersta 

höljet. Fotonens energi är specifik för varje ämne och 

kan därför användas för att avgöra ämne och även ox-

idationstal (Newville, 2004).  

6. Resultat 
Nedan redovisas de parametrar som har störst inverkan 

på hur arsenik uppträder i mark, dvs. järn-, aluminium- 

och manganinnehåll (Fe, Al och Mn), lerhalt, organisk 

halt och pH. För Trädgård 1 redovisas även metallhal-

ter enligt Acme Labs, total kolhalt och C/N-kvot. 

Detta var den enda lagerföljd som analyserades enligt 

dessa metoder. Prov från Trädgård 2 användes vid 

XANES-spektroskopi. I samtliga provpunkter utgjor-

des profilen av en matjord väl avgränsad från under-

lagrande isälvssand. Jordmånen utgjordes av en brun-

jord (inceptisol), men man får ha i åtanke att jordmå-

nen utsatts för antropogen påverkan. Prover togs ut i 

kontinuerliga intervall på 5 cm och hela intervallet 

analyserades för varje prov och datan plottades mot ett 

medeldjup. Exempelvis plottas data från ett prov som 

togs ut 0-5 cm under markytan (cm.u.m.y) mot ett 

medeldjup på 2,5 cm.u.m.y. 

Figur 5. Matjordsprofilen i Trädgård 1. 
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6.1. Trädgård 1 

Matjorden var brunsvart, ca 70 cm mäktig och hade 

rikligt med fina rottrådar. Kontakten med underlag-

rande isälvssand var skarp och plan (Fig. 5). Den gul-

gråa isälvssanden visade tydliga korsskiktningar och 

var i fraktionen mellansand-grovsand med grusiga 

inslag. Vid saneringen schaktades ett jämnt lager bort, 

hela matjordsprofilen och ca 20-30 cm av sanden. Inga 

ytterligare grävtag i sanden krävdes. Vid provtagning-

en regnade det stundtals ösregn och prover togs ned 

till 120 cm.u.m.y. 

 

6.1.1. Metallanalys med  XRF-analys och ICP-ES 

Resultaten från XRF-mätningen och ICP-ES analysen 

plottades tillsammans mot djupet (Fig. 6). Kurvorna 

för As stämmer väl överens, med mycket små avvikel-

ser i absolutvärde. En tydligt ökande trend med djupet 

i As-halten kan skönjas, med högst halt på ca 40 ppm 

(eller mg/kg TS) ca 52 cm.u.m.y. Efter detta maximi-

värde minskar halten relativt successivt och runt 100 

cm.u.m.y. är halten i samma storleksordning som bak-

grundshalten (1-5 mg/kg TS). Detta stämmer överens 

med de massor som schaktades bort, man schaktade 

ned till ca 100 cmu.m.y. över hela tomten. 

 Halterna av Fe och Mn har generellt en nedåt-

gående trend mot djupet. Det finns viss skillnad mel-

lan de två mätmetoderna vad gäller Fe-halt. Absolut-

värdena skiljer sig mellan de två metoderna, men tren-

derna stämmer ganska väl överens. XRF-metoden 

stämmer väl överens med ICP-ES med avseende på 

Mn-halten, de huvudsakliga trenderna finns med och 

det är bara absolutvärdet som skiljer sig något i de 

översta 50 cm. 

 Al-halten visar en stor diskrepans mellan XRF- 

och ICP-ES-metoderna, vilket gjorde det svårt att 

plotta datan från båda analyserna i samma diagram och 

därför syns två diagram för Al. Man kunde misstänka 

en viss diskrepans, men inte i denna storleksordning 

och detta var därför oväntat. Efter analyser av stan-

dardprov med XRF-instrumentet visade det sig att 

denna metod ger hög precision vad gäller Al-halt, vil-

ket gör det mest rimligt att det är ICP-ES-analysen 

som ger felaktiga resultat i denna studie. Dessutom är 

Al-halterna från ICP-ES lägre än vad man förväntar 

sig i en jord, med maximumhalt på ca 0,8 %, vilket 

ytterliggare talar för att ICP-ES underskattade Al-

halten i denna studie. Generellt visar Al-halten från 

XRF-analysen en stigande trend mot djupet, med max-

imihalt på strax över 7200 ppm ca 87 cm.u.m.y.  

 

6.1.2. Kornstorleksanalys 

Det verkar finnas en anrikningshorisont av ler mellan 

30 och 50 cm.u.m.y., även om det i sig inte rör sig om 

särskilt högt lerinnehåll överlag. Lerhalten ligger max-

imalt runt 4 %. Lerhalten går ned mot 0% ca 100 

cm.u.m.y. (Fig. 6). 

6.1.3.Glödförlust 

Profilens organiska innehåll minskar jämnt med dju-

pet. Matjorden har överlag lågt organiskt innehåll, 

som mest upp mot 4,5 % (Fig. 6).  

 

6.1.4. pH 

pH ökar successivt med djupet, från ca 5,5 till upp mot 

9 (Fig. 6). Vid ca 90 cm.u.m.y. stiger pH brant från 

strax över 7 till ca 8,5. 

 

6.1.5. Total kolhalt och C/N-kvot 

Halten totalt kol minskar successivt med djupet likt 

resultatet från glödförlusten. C/N-kvoten minskar 

också med djupet, men trenden är betydligt mer ore-

gelbunden än för total kolhalt (Fig. 6). Variation i 

C/N-kvot speglar förändrat innehåll av kol och kväve i 

marken. En sjunkande C/N-kvot jämfört med innan 

kan innebära att kolhalten minskar eller kvävehalten 

ökar.  

 

6.2. Trädgård 2 

Matjorden varierade i mäktighet och där proverna togs 

var matjordsprofilen ca 50 cm mäktig (se Fig. 7). Det 

fanns inte stora klaster i någon större utsträckning, 

bara enstaka tegelbitar. Kontakten mot isälvssanden 

var undulerande och sanden var brunaktig och massiv. 

På den här tomten behövde mer sand schaktas bort på 

vissa ställen än på andra, eftersom As-halten lokalt 

översteg Naturvårdsverkets riktvärde på 10 mg/kg TS 

även i sanden. Resultatet blev en mycket ojämn 

Figur 7. Matjordsprofilen från Trädgård 2. Matjorden var 

brunsvart och sanden betydligt brunare än i Trädgård 1. 
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schaktbotten. På vissa ställen grävdes 1,5 m av sanden 

bort. Provtagningen ägde rum en torr och solig dag 

och prover togs ca 1 m från ett skjul, ned till 60 

cm.u.m.y. 

 

6.2.1. Metallanalys med XRF 

As-halten stiger jämnt med djupet och en tydlig topp 

syns ca 47 cm.u.m.y. (Fig. 8). Tyvärr togs inte till-

räckligt med prover i sanden för att kunna utröna var i 

profilen As-halten återgår till bakgrundsvärdet. As-

halten i denna tomt är den högsta i undersökningen 

och uppgick till 78 mg/kg TS. Detta maximivärde 

ligger strax ovanför gränsen mellan matjord och 

isälvssand. 

 Fe-halten är i storleksordningen som den i 

Trädgård 1, runt 12000 ppm, men det översta provet 

visar nästan dubbelt så hög koncentration. 

 Mn visar en stigande koncentration mot djupet 

och har ett maximivärde på 480 ppm ca 47 cm.u.m.y.  

 Al visar också en trend av ökande koncentrat-

ion med djupet, med en maximumhalt på uppemot 

70000 ppm eller 7 %. 

 

6.2.2. Kornstorleksanalys 

Lerhalten ökar med djupet och har ett tydlig maximi-

värde ca 37 cm.u.m.y. (Fig. 8), likt Trädgård 1 verkar 

det vara en anrikningshorisont. Därefter sjunker ler-

halten. 

 

6.2.3. Glödförlust 

Profilens organiska innehåll minskar successivt med 

djupet och ligger maximalt på ca 3,5 % (Fig. 8).  

 

6.2.4. pH 

pH är som lägst 6,6 direkt under markytan och stiger 

ca 15 cm.u.m.y. till värden strax över 7. Längst ned i 

profilen är pH högst och ligger på 7,3 (Fig. 8). pH i 

denna provpunkt ligger relativt jämnt genom hela pro-

filen runt 7.  

 

6.2.5. XANES-spektroskopi 

Den registrerade fluorescensenergin från analysen 

motsvarar inte ett prov med rent As(III) eller rent 
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Figur 9. Matjordsprofilen från Trädgård 3. Plan kontakt mot 

underlagrande isälvssand. Notera den mörka línsen i matjor-

den till vänster och höger om tumstocken, med vad såg ut att 

vara träkolsrester. 

As(V), energisignalen ligger mitt emellan dessa. En-

ligt Katarina Norén på MAX lab kan man därför dra 

slutsatsen att det är en blandning av de två, men uti-

från detta går det inte att veta procentuell fördelning 

mellan de två speciationerna. I markmiljön förekom-

mer As(III) och As(V) i de flesta fall som arsenit, 

AsO3
3-, respektive arsenat, AsO4

3-. 

 

6.3. Trädgård 3 

Matjordsprofilen var 40 cm mäktig och de övre ca 20 

cm av profilen innehöll svartaktiga, tunna lager som 

såg ut att vara träkolsrester (se Fig. 9). Sektionen prov-

togs ca 2-3 m från ett skjul och 1 m bredvid schakta-

des även ca 1 m ner i sanden, koncentrationen av As 

var i den punkten förhöjd även i sanden. Vid provtag-

ningen var det torrt och soligt och prover togs ned till 

55 cm.u.m.y. 

 

6.3.1. Metallanalys med XRF 

I denna profil var As-halten genomgående lägre och 

maximihalten på 14 mg/kg TS var lokaliserad ca 7 

cm.u.m.y. (Fig. 10). As-halten i det översta provet var 

under detektionsgränsen, i diagrammet sattes detta 

prov till 0 ppm. Längre ned i profilen var halten rela-

tivt konstant mellan 4 och 6 mg/kg TS, vilket är i 
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Figur 11. Arsenikhalter från samt-

liga provpunkter. Blå linje visar 

data från Trädgård 1, röd från 

Trädgård 2 och grön från Trädgård 

3. 
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samma storleksordning som bakgrundshalten och 

lägre än riktvärdet för känslig markanvändning (10 

mg/kg TS). 

 Fe-innehållet minskar generellt med djupet, 

men det finns en platå mellan ca 27 och 37 cm.u.m.y. 

med ungefär samma halt. 

 Al-halten visar en trend liknande den för As, 

med ett maximivärde på ca 100000 ppm eller 10 % ca 

7 cm.u.m.y. Djupare ned är koncentrationen lägre med 

en ganska jämn halt mellan 60000 och 70000 ppm. 

 Innehållet av Mn är lägst i de översta och un-

dersta proverna, med en halt på ca 200-280 ppm. Mel-

lan ca 12 och 37 cm.u.m.y. är koncentrationen högre 

med ca 380 ppm som mest. 

 

6.3.2. Kornstorleksanalys 

Lerhalten är högst ca 32 cm.u.m.y. (Fig. 10), med en 

halt på 2,5 %. Här verkar det också finnas en anrik-

ningshorisont för ler. 

 

6.3.3. Glödförlust 

I övervägande delen av profilen ligger den organiska 

halten mellan 1 och 2 %, förutom i de två översta pro-

verna. Där ligger den organiska halten på 7 % som 

mest (Fig. 10) och trenden liknar den för As och Al. 

 

6.3.4. pH 

pH stiger successivt mot djupet, från 6,6 till 7,0, med 

undantag för ca 37 cm.u.m.y. där pH faller till 6,2 

(Fig. 10). 

 

 

7. Diskussion 
Eftersom följande diskussion endast baserar sig på  tre 

provpunkter, måste man ha i åtanke att detta inte ger 

en fullt representativ bild för hela det förorenade om-

rådet. Däremot kan de tre provpunkterna jämföras 

med varandra och eventuella samband i en provpunkt 

kanske kan verifieras i åtminstone ytterligare en prov-

punkt. 

 Arsenikhalten varierar en del mellan trädgår-

darna, men trenden i arsenikhalten nedåt i markprofi-

len stämmer väl överens mellan Trädgård 1 och Träd-

gård 2. I de båda provpunkterna syns en väl definierad 

topp ca 50 cm.u.m.y. (Fig. 11), även om hela trenden 

nedåt till bakgrundshalten inte syns för Trädgård 2. 

Här har helt enkelt för få prover tagits ut, det skulle 

behövts ytterligare några prover i sanden för att få med 

hela arseniktrenden. I Trädgård 3 skiljer sig As-

föroreningen markant i både trend och absolutvärde 

från de två övriga trädgårdarna, där det högsta värdet 

av As endast uppgår till 14 mg/kg jord och dessutom 

ligger ytligt ca 5-10 cm.u.m.y. Detta kan jämföras med 

riktvärdet för känslig markanvändning och bakgrunds-

halten, som är 10 mg/kg TS respektive 1-5 mg/kg TS. 

I Trädgård 3 rör det sig inte om markant förhöjda As-

halter, utan halter strax över riktvärdet. Trädgård 2 och 

3 gränsar till varandra och så stora skillnader i As-halt 

verkar inte rimliga, eftersom det liksom i Trädgård 2 

finns potentiella sorbenter i Trädgård 3. As-halterna 

kan ha varit liknande i de båda provpunkterna direkt 

efter nedfallet, men markprocesserna kan ha skiljt sig 

Figur 10. Data för Trädgård 3 från XRF-analysen. Gräns för As vid känslig markanvändning enligt Naturvårds-

verket är markerad med grön linje. Skuggat område markerar matjordens stratigrafiska utbredning. 
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Figur 13. Scatter plot mellan As och Al från Trädgård 1, 2 och 3. De två nedre scatter plots 

visar värden från Trädgård 3 både med (vänster) och utan (höger) As-värdet under detektions-

gränsen. 24 punkter redovisas från Trädgård 1, 12 st från Trädgård 2 och 11 st från Trädgård 

3. 

mellan Trädgård 2 och 3. I Trädgård 3 kan markpro-

cesserna ha gynnat utlakning av As och därför påträf-

fas As i lägre halter. Det kan röra sig om skillnader i 

markbearbetning och omrörning eller att olika ad-

sorptions- och desorptionsprocesser styr i de olika 

trädgårdarna. Det kan också bero på tillfälligheter som 

inte finns dokumenterade, exempelvis något objekt 

som hindrade infiltrering av arsenikhaltigt nedfall i 

Trädgård 3. Man kan heller inte utesluta att matjorden 

till viss del har blivit bortgrävd.  

 Trädgård 1 och 2 har också liknande stra-

tigrafisk utbredning av Al och Mn, med låga halter 

nära markytan och stigande halter med djupet. Detta 

är i enlighet med en brunjord, som är en svag utlak-

ningsjordmån. Det lägre pH-värdet nära markytan 

leder till utlakning av Al och Mn och längre ned i 

markprofilen anrikas de två ämnena istället, där pH är 

högre. I Trädgård 3 ligger pH generellt lägre, mellan 

6,5 och 7,3 genom hela profilen, vilket kan vara en 

anledning till att Al och Mn inte uppträder på liknande 

sätt. pH kanske inte är högt nog längre ned i profilen 

för att en anrikningshorisont ska kunna uppstå. 

 Innehållet av Fe visar ingen hög korrelation till 

As-halten. Som en av de viktigaste sorbenterna för-

väntades att Fe skulle finnas i högst halter där As-

halten var högst. Istället visar Fe generellt en nedåtgå-

ende trend mot djupet i samtliga trädgårdar och högre 

halter Fe sammanfaller inte med högre halter As. 

Scatter plot mellan As och Fe från Trädgård 1 visar 

ingen signifikant korrelation, med ett r2-värde på 0,41 

(se Fig. 12). I Trädgård 2 är korrelationen lägre, med 

r2-värde på 0,06 och i Trädgård 3 är r2-värdet 0,004. I 

Trädgård 2 finns ett maximivärde på nästan 24000 

ppm Fe i det första provet, detta är mycket högre än i 

de andra provpunkterna. Troligtvis beror det väsent-

ligt högre värdet på något järnhaltigt föremål i närhet-

en av denna punkt. Fe verkar inte finnas tillgänglig 

som sorbent för As, Fe kan ha upptagna sorptionsplat-

ser av exempelvis humuspartiklar som kan bilda ag-

gregat med Fe. En scatter plot mellan Fe och organisk 

halt från Trädgård 1 ger visserligen ett relativt lågt r2-

värde på 0,56, men det tyder på att det finns ett visst 

samband mellan Fe och det organiska innehållet. Det 

är mycket intressant att det inte finns någon hög korre-

lation mellan As och Fe i någon av provpunkterna. 

 Al-halten i Trädgård 2 och 3 kan starkt korrele-

ras till As. Trädgård 2 uppvisar ett r2-värde på 0,73 

(Fig. 13). I Trädgård 3 är det översta provet avvikande, 

med en As-halt under detektionsgränsen. Detektions-

Figur 12. Scatter plot mellan As och Fe 

från Trädgård 1 och 2. 24 punkter redovisas 

från Trädgård 1 och 12 st från Trädgård 2. 
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gränsen ligger ungefär på den minsta uppskattade 

bakgrundshalten, vilket innebär att en As-halt i 

samma storleksordning som bakgrundshalten inte 

alltid detekteras. Baserat på de andra mätpunkterna i 

Trädgård 3 och bakgrundshalten, kan man utgå från 

att punkten under detektionsgränsen ca 2,5 cm.u.m.y. 

minst ligger på 1-3 ppm As. Om man tar bort det av-

vikande värdet från översta provet får man r2-värdet 

0,74, vilket innebär hög korrelation för båda (Fig. 13). 

Att ta bort mätpunkten istället för att extrapolera ger 

en mer verklighetstrogen bild. Från diagrammen (Fig. 

7 och 9) och scatter plots är det tydligt att As är starkt 

associerad med Al, vilket tyder på att As till stor del 

är bundet till Al-oxider och –hydroxider. För Träd-

gård 1 är korrelationen mer tvetydig. Från scatter plot 

kan man skönja en svag positiv korrelation i de ytliga 

proverna och en negativ korrelation mot djupet efter 

maximivärdet av As på ca 40 ppm (ca 50 cm.u.m.y). 

Vid detta djup verkar det inte längre spela någon roll 

att det finns mycket Al att binda till, As-halten sjunker 

ändå.  

 I Trädgård 1 och Trädgård 2 sammanfaller 

högre halter av As väl med högre halter av Mn. Träd-

gård 1 uppvisar ett r2-värde på 0,76 mellan As och Mn 

(Fig. 14). I Trädgård 2 kan den högsta halten As kor-

releras till högsta halten Mn, båda maximivärdena 

ligger ca 47 cm.u.m.y. Här är r2-värdet 0,74 och man 

kan konstatera att det finns en hög korrelation mellan 

As och Mn i Trädgård 1 och 2. Sannolikt är mycket av 

As bundet till manganoxider och -hydroxider. I Träd-

gård 3 kan inte högre halter As korreleras till högre 

halter Mn. Ett r2-värde på 0,06 tyder på låg korrelat-

ion.  

 Lerhalten i matjorden är generellt låg, med en 

maximumhalt på ca 4 %. Leran verkar anrikas ca 30-

35 cm.u.m.y. i samtliga trädgårdar. Detta förekommer 

Figur 15. Scatter plot mellan As och ler-

halt. Trädgård 1 visar positiv korrelation 

och Trädgård 2 negativ korrelation. 24 

punkter redovisas från Trädgård 1 och 12 

st från Trädgård 2. 

Figur 14. Scatter plot mellan As och Mn 

från Trädgård 1 och 2. Båda provpunk-

ter visar hög korrelation mellan As och 

Mn. 24 punkter redovisas från Trädgård 

1 och 12 st från Trädgård 2. 

i vissa typer av jordmåner, men då är leranrikningsho-

risonten visuellt tydlig. Fenomenet kallas lervandring 

och tros uppkomma då torr jord blöts upp och ler dis-

pergerar och följer med markvattnet nedåt i profilen. 

Där jorden är torrare sugs markvattnet in i kapillära 

porer och lerpartiklarna flockar ut på porernas väggar. 

Processen gynnas av en distinkt torrperiod och tar lång 

tid att utvecklas, eftersom bara en liten del av det to-

tala lerinnehållet löses ut. En fullt utvecklad leranrik-

ningshorisont tar minst 10000 år att utveckla 

(Eriksson et al., 2011). Profilerna i trädgårdarna är 

kulturjordmåner och kan inte ha utvecklats ostört un-

der så lång tid, men det finns trots allt en svagt utbil-

dad leranrikningshorisont. I Trädgård 1 sammanfaller 

de högre halterna av As med leranrikningshorisonten. 

Trädgård 1 uppvisar ett r2-värde på 0,77 mellan As 

och ler, medan Trädgård 2 har svagt negativ korrelat-

ion med r2-värde på 0,27 (Fig. 15) och Trädgård 3 har 

r2-värde på 0,001. Här kan man konstatera att det i 

Trädgård 1 finns en hög korrelation mellan As och 

lerhalt, medan det i de övriga två provpunkterna inte 

finns någon signifikant korrelation. I de flesta fall har 

lerpartiklar negativ laddning, undantaget är om partik-

larna har defekter  vilket gör att positiva laddningar 

kan dominera i partikelkanterna. I undersökningen 

verkar faktiskt lerpartiklarna kunna fungera som sor-

benter för arsenat och arsenit i Trädgård 1, men inte i 

Trädgård 2 och 3. Detta måste bero på en högre andel 

kantdefekter hos lermineralen eller att det i större ut-

sträckning finns positivt laddade metallhydroxider på 

lerpartiklarna i Trädgård 1 jämfört med de andra prov-

punkterna. Orsaken till att detta enbart förekommer i 

Trädgård 1 är däremot oklar, men kan bero på att det 

finns olika lermineral med olika egenskaper i de olika 

provpunkterna. 
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”askpartiklarna” flöt och kunde plockas ut och därefter 

utfördes XRF-analys. Resultatet visade att det separe-

rade provet innehöll 24 ppm As, vilket är dubbelt så 

h ö g  h a l t  s o m  d e t  u r s p r u n g l i g a  p r o v e t . 

”Askpartiklarna” verkar spela en ganska stor roll som 

sorbent, vilket är mycket intressant. I det här fallet kan 

”askpartiklarna” kanske fungera ungefär som aktivt 

kol och absorbera As effektivt. Även Al-halten hade 

ett uttalat maximivärde i de ytliga lagren där 

”askpartiklarna” fanns och partiklarna adsorberar för-

modligen även Al. Trenden av Al-halten i Trädgård 3 

bryter mönstret jämfört med de andra provpunkterna, 

genom att finnas i högre halter nära markytan än dju-

pare ned. Därför är det troligtvis det organiska inne-

hållet som står för adsorption av både As och Al, sna-

rare än att Al adsorberar As som scatter plot mellan As 

och Al indikerade. Linsen med ”askpartiklar” var dock 

en högst lokal företeelse och var inte uthållig. Förmod-

ligen ser processerna annorlunda ut bara ett fåtal meter 

i sidled i samma trädgård. De olika observationerna 

kan bero på att det är olika typer av partiklar som ut-

gör det organiska innehållet eller olika förhållanden i 

de olika provpunkterna, som leder till att As adsorbe-

rar speciellt effektivt till organiskt material i Trädgård 

3.  

 Högt pH påverkar mobiliteten av As, speciellt 

om pH stiger upp över 8 då As i stor omfattning riske-

rar att gå ut i lösning. I undersökningen finns det vari-

erande korrelation mellan pH och As-halt. I Trädgård 

1 stiger pH upp mot 9 i de djupare delarna av profilen 

och här skulle man kunna förvänta sig en ökad löslig-

het hos As. Scatter plot mellan As och pH (Fig. 17) 

visar ett intressant samband liknande scatter plot mel-

lan As och Al samt As och organisk halt från samma 

provpunkt. Korrelationen är positiv från markytan ned 

till ca 55 cm.u.m.y. och en följande negativ korrelation 

Figur 16. Scatter plot mellan As och organisk halt. I Trädgård 1 (24 punkter) 

kan både positiv och negativ korrelation skönjas, Trädgård 2 (12 punkter) 

visar negativ korrelation och Trädgård 3 visar stark positiv korrelation. Väns-

ter diagram för Trädgård 3 (11 punkter) visar data med värdet under detekt-

ionsgränsen, höger diagram (10 punkter) utan värdet under detektionsgränsen. 

 Det organiska innehållet visar en jämnt nedåt-

gående trend med djupet i samtliga trädgårdar, vilket 

är naturligt eftersom det är i nära anslutning till mark-

ytan som det mesta av den biologiska aktiviteten på-

går. Trädgård 1 uppvisar en positiv korrelation mellan 

As och organisk halt från markytan ned till maximi-

värdet av As. Efter maximivärdet verkar  korrelation-

en istället bli negativ (Fig. 16). Mönstret är likt scatter 

plot mellan As och Al från Trädgård 1. Detta tyder på 

att det organiska materialet binder As till viss del, från 

markytan och ned till maximivärdet av As. Anledning-

en till att det oftast negativt laddade organiska materi-

alet möjligtvis fungerar som sorbent, kan bero på att 

katjoner är adsorberade till humuspartiklar. Katjoner-

na i sin tur kan sedan adsorbera As, om det finns bind-

ningsplatser lediga. I Trädgård 2 är korrelationen ne-

gativ genom hela profilen med r2-värde på 0,66, vilket 

är mer väntat eftersom humuspartiklar har negativa 

laddningar och konkurrerar ut As. Trädgård 3 avviker 

från de andra provpunkterna, där den organiska halten 

uppgår till betydligt högre värden än i de andra träd-

gårdarna. Den organiska halten är ungefär dubbelt så 

högt som halten i de andra trädgårdarna och ligger 

maximalt på nästan 8 %. Förmodligen är det linserna 

med ”askpartiklar” som ger ett högre organiskt inne-

håll. Det torde inte vara någon större skillnad i den 

biologiska aktiviteten i just Trädgård 3 som ger upp-

hov till ett högre organiskt innehåll. Scatter plot mel-

lan As och organisk halt från Trädgård 3 ger ett r2-

värde på 0,25, men tar man bort det avvikande värdet 

där As inte kunde detekteras (sattes till 0 i diagram-

met) blir r2-värdet 0,94 och är alltså en mycket stark 

korrelation. För att undersöka om ”askpartiklarna” 

innehöll högre halt As än hela jordprovet och därmed 

kunde misstänkas var en stark sorbent, separerades 

askpartiklarna genom att slamma upp provet. De lätta 
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ned till ca 85 cm.u.m.y i. Nedanför detta djup finns 

ingen nämnvärd korrelation. Korrelationen går från 

positiv till negativ när pH stiger upp till ca 7,3 och när 

pH stiger upp över 8 försvinner korrelationen. Det 

skulle kunna tolkas som att successivt stigande pH 

leder till att adsorptionen av As minskar. Vid pH 7,3 

börjar As istället desorberas och där pH är högre än 8 

har As lakats ut. Inga detekterbara mängder lakades ut 

enligt bl.a. Golder Associates (2007) och utlakning bör 

därför ha skett tidigare eller så har As aldrig blivit 

adsorberat, om pH alltjämt har varit för högt. Skulle 

däremot pH-gradienten förskjutas så att pH stiger när-

mare markytan, hade man riskerat utlakning av As. 

Baserat på likheten mellan scatter plots för As och Al, 

As och organisk halt samt As och pH kan man miss-

tänka att det är en gemensam orsak som ger en negativ 

korrelation för de parametrarna på djup bortom maxi-

mivärdet för As. Eftersom det inte finns en ändring i 

trenden av Al-halt eller organisk halt vid maximum-

halten för As, borde det bero på att pH vid detta djup 

når ett kritiskt högt värde, så att As börjar desorberas 

från Al-oxider och -hydroxider och organiskt material. 

I Trädgård 2 och 3 stiger inte pH över 7,4 och scatter 

plot mellan As och pH visar olika korrelation. Träd-

gård 2 visar en positiv korrelation med r2-värde på 

0,55, medan Trädgård 3 inte visar någon korrelation 

med r2-värdet 0,001. Förmodligen är korrelationen 

positiv i Trädgård 2, eftersom pH inte stiger över 7,4 

och därmed inte är tillräckligt hög för att As ska ris-

kera att gå ut i lösning. pH avviker i Trädgård 3 jäm-

fört med de andra två och är generellt lägre och dessu-

tom väldigt jämnt genom hela profilen. Som högst 

uppgår pH där till 7,3. As adsorberar starkare vid lägre 

pH och det kan vara en orsak till att As uppträder an-

norlunda i Trädgård 3. As verkar adsorberas effektivt 

inom detta pH-intervall och som redan har konstaterats 

ä r  de t  f räms t  de t  o rgan iska  ma ter ia le t  och 

”askpartiklarna” i synnerhet som verkar adsorbera As 

starkt i denna provpunkt.  

 C/N-kvoten verkar inte spegla förändringar i 

markprocesser som i sin tur påverkar den stratigrafiska 

utbredningen av As, men man får ha i åtanke att det 

endast finns C/N-data från en provpunkt. Generellt 

pekar en hög C/N-kvot på hög organisk produktion, 

alternativt lågt kvävetillskott. En låg C/N-kvot speglar 

på liknande sätt en låg organisk produktion eller högt 

kväveinnehåll som en följd av gödsling. Variationer i 

C/N-kvot härrör oftast i recenta jordar från variationer 

i gödsling. I norra Sverige där man inte odlar lika 

uttalat som i södra Sverige kan C/N-kvoten uppgå till 

45, eftersom det inte finns stora mängder kväve natur-

ligt i jordar. I södra Sverige däremot kan gödning av 

odlad mark leda till en C/N-kvot på ca 20 (Khalili et 

al., 2010). I Trädgård 1 är C/N-kvoten förhållandevis 

låg, vilket tyder på ett stadigt tillskott av gödsel. I 

undersökningen kan C/N-kvoten berätta om man rela-

tivt sett har gödslat mer eller mindre, men det i sin tur 

kan inte härledas till As i någon större utsträckning. 

 Den totala kolhalten tillför inte heller någon 

information som kan förklara den stratigrafiska ut-

bredningen av As. Den totala kolhalten minskar med 

djupet likt den organiska halten. Skillnaden mellan de 

två är att den totala kolhalten inte har en lika succes-

siv nedåtgående trend med djupet, det finns lite vari-

ation från ca 40 cm.u.m.y. och nedåt. Detta är dock 

inget som avviker signifikant från den organiska hal-

ten, vilket var väntat. De två parametrarna är sam-

mankopplade då det mesta av kolinnehållet finns i det 

organiska materialet. 

 Enligt XANES-spektroskopin föreligger As 

troligtvis som en blandning av arsenat och arsenit. De 

olika speciationerna har olika benägenhet att gå ut i 

lösning och det är därför svårt att dra slutsatser om 

adsorptions- och desorptionsprocesser som helhet. 

Däremot kan man dra slutsatsen att det i de under-

sökta trädgårdarna inte råder omständigheter som är 

fördelaktiga för desorption av vare sig As(III) eller 

As(V), eftersom varken växter eller vatten från brun-

nar innehöll As (Golder, 2007). Därför verkar inte 

speciationen någon inverkan i detta specifika fall, 

men skulle reducerande förhållanden uppstå eller pH 

stiga är As(III) den känsligaste formen och löses ut 

först. 

Figur 17. Scatter plot mellan As och 

pH från Trädgård 1, 2 och 3. Träd-

gård 1 (24 punkter) uppvisar både 

positiv och negativ korrelation, 

Trädgård 2 (12 punkter) uppvisar 

positiv korrelation och Trädgård 3 

(11 punkter) uppvisar ingen korre-

lation.  
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benter. Tyrovola & Nikolaidis (2009) utförde under-

sökningar där arsenikhaltigt vatten tillsattes jord, jäm-

vikt mellan arsenikkoncentration i markvatten och 

markpartiklar uppnåddes inom 10 timmar. Man kan 

därför utgå från att adsorptionen i trädgårdarna skedde 

inom loppet av timmar eller möjligtvis en dag även i 

Klippan. Djupet som det mesta av adsorptionen sked-

de på är troligtvis avhängigt närvaro av potentiella 

sorbenter. I Trädgård 1 och 2 är det tydligt att Mn, 

som högst sannolikt är en viktig sorbent, finns i högst 

koncentration ca 40-50 cm.u.m.y. och det är även där 

den högsta halten As finns. Högre halter Mn finns 

även i isälvssanden, jämfört med prover direkt under 

markytan. Al-halten i Trädgård 2 är som högst i 

isälvssanden och står förmodligen också för fastlägg-

ningen av den As som finns i sanden. Senare pålag-

ring och omrörning kan även ha blandat upp As i 

markytan och på så sätt spätt ut koncentrationen direkt 

under markytan. Förklaringen till att de högsta halter-

na As återfinns på mer eller mindre samma djup i 

Trädgård 1 och Trädgård 2 kan alltså vara liknande 

perkolationshastighet, att det vid 50 cm.u.m.y. finns 

sorbenter i tillräcklig koncentration och att omrörning-

en inte har nått så djupt ned. Man kan konstatera att 

maximihalten av Al inte finns vid 50 cm.u.m.y., men 

Al-halten är ungefär densamma 50 cm.u.m.y. i Träd-

gård 1 och 2 på ca 65000 ppm. Detta är kanske ett 

kritiskt värde för adsorptionen av As. Trädgård 3 är en 

tydligt avvikande provpunkt jämfört med de andra. 

Den stratigrafiska utbredningen av As skiljer sig avse-

värt i både trend och halt, vilket gör det högst troligt 

att i just den här provpunkten har förekommit faktorer 

som har begränsat perkolationen av arsenikhaltigt 

markvatten. Intilliggande skjul kan exempelvis ha 

skapat lä i denna punkt och hindrar deposition av arse-

nikhaltigt stoft. Det skulle förklara den låga halten As, 

trots att det finns sorbenter för As att adsorberas till. 

Om det inte hade funnits sorbenter hade det varit rim-

ligt med låga halter As. Om det inte beror på någon 

liknande faktor, kan det i just denna punkt röra sig om 

att markägaren har tillsatt något till marken som kan 

ha höjt pH så mycket att As har lösts ut. Det kan röra 

sig om gödsling eller om markägaren använt kemika-

lier vid något arbete, så att pH har höjts.  

 Det mest troliga utifrån datan är att As depone-

rades genom nedfall från branden 1917 och perkole-

rade med markvattnet ned i profilen dagarna direkt 

efter nedfallet. Jämvikt mellan arsenikkoncentrationen 

i markvattnet och markpartiklarna uppnåddes förmod-

ligen snabbt, det kan ha skett inom 10 timmar 

(Tyrovola & Nikolaidis, 2009). Studier har visat att 

As blir alltmer immobilt bara några dagar efter till-

skott av As, då det är bundet till lermineral (Lin & 

Puls, 2000). Datan visar hög korrelation mellan As 

och lerhalt i Trädgård 1, därför är det troligt att en del 

av As är adsorberat till lermineral. Därmed borde 

också As i denna provpunkt ha blivit hårt bundet i 

markprofilen dagarna efter nedfallet. I Trädgård 2 och 

3 är korrelationen svagt negativ respektive obefintlig 

mellan As och ler. Ändå var As mer eller mindre im-

 Antalet prover från de olika provpunkterna 

skiljer sig nämnvärt, med 24 prover från Trädgård 1 

och 12 respektive 11 prover från Trädgård 2 och 3. I 

Trädgård 1 var matjorden mäktigare och fler prover 

togs ut från isälvssanden. Detta medför att scatter 

plots från Trädgård 1 har data från fler prover i san-

den, vilket kan komma att påverka jämförelsen mellan 

provpunkterna. För att undersöka om de samband som 

har konstaterats i Trädgård 1 även gäller om man be-

gränsar antalet prover i sanden, plottades enbart data 

från matjorden i Trädgård 1. När antalet prover be-

gränsas till matjorden, uppvisar Al, organiskt material 

och pH svagt positiv korrelation med As (exempelvis 

Al, Fig. 18). Dessa parametrar uppvisade både positiv 

och negativ korrelation för hela den provtagna profi-

len, inklusive alla sandprov. För de parametrar som 

As uppvisar stark korrelation med för hela profilen 

(lerhalt och Mn-halt) blir korrelationen svagare posi-

tiv. r2-värdet mellan As och lerhalt är 0,46 och mellan 

As och Mn 0,25. Korrelationen mellan As och ler blir 

alltså svagare, men är ändå nämnvärd. Man kan däre-

mot konstatera att korrelationen mellan As och Mn  

inte är lika stark för data från enbart matjorden, som 

för hela intervallet med sanden. Detta kan tolkas som 

att i matjorden är lerpartiklar den viktigaste sorbenten 

för As. I isälvssanden, där lerhalten går mot 0, är istäl-

let Mn den viktigaste sorbenten, eftersom scatter plot 

mellan As och Mn för hela profilen är stark. 

 Nämnvärt är att det maximala värdet för As i 

Trädgård 2 ligger i gränszonen mellan matjord och 

underlagrande isälvssand, till skillnad från Trädgård 1 

och 3. Förhöjda As-halter är alltså inte begränsade till 

matjorden. Man kan diskutera om det rör sig om skill-

nader i kemiska och fysikaliska parametrar mellan de i 

övrigt likartade Trädgård 1 och 2, som ger upphov till 

att As sträcker sig ned i sanden i Trädgård 2. Om man 

ser till Trädgård 2 ligger pH tillräckligt långt under 8 

för att inte riskera att bli mobilt, men samtidigt kan 

man inte utesluta att pH stiger ytterligare med djupet i 

isälvssanden. Det stratigrafiska mönstret kan bero på 

att perkolationen av As-haltigt markvatten i markpro-

filen skedde på liknande sätt i Trädgård 1 och Träd-

gård 2 direkt efter branden 1917. Adsorption av As till 

markpartiklar sker snabbt om det finns lämpliga sor-

Figur 18. Scatter plot mellan As och Al för 

prover från enbart matjorden, 14 punkter 

redovisas. 
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mobilt innan saneringen (Golder, 2007). Förmodligen 

har den långa tidsrymden på nästan 100 år lett till att 

As adsorberats hårt till markpartiklarna, även om det 

inte rör sig om ler. Under de 100 åren har troligen 

omrörning och pålagring i trädgårdarna ytterligare 

spätt ut As-koncentrationen direkt under markytan. 

Anrikningen av As vid ca 50 cm.u.m.y. i Trädgård 1 

och 2 är därför troligtvis en effekt av tidig perkolation 

ned i profilen, adsorption där tillräckligt med sorben-

ter fanns och senare omrörning och pålagring närmast 

markytan. Fe visar ett svagt samband med As i Träd-

gård 1 och obefintligt samband i Trädgård 2 och 3. 

Troligen har Fe ingen roll att spela som sorbent i detta 

specifika fall. Däremot finns det hög korrelation mel-

lan As och Mn respektive As och Al, som tillsammans 

med lermineral troligen fungerar som sorbenter för 

As. Detta gäller för Trädgård 1 och 2. I Trädgård 3 

finns det enbart ett samband mellan As och Al respek-

tive As och det organiska innehållet och i denna prov-

punkt fungerar troligen ”askpartiklarna” som sorbenter 

för både As och Al. Det finns nämligen en stark korre-

lation mellan Al och det organiska innehållet, vilket 

indikerar att det organiska materialet även adsorberar 

Al. Dessutom följer Al-halten inte samma trend som i 

de andra provpunkterna, med stigande halter mot dju-

pet. Därför är troligtvis de höga Al-halterna i direkt 

anslutning till markytan en effekt av ”askpartiklarna”.  

 På de högst lokala platserna där förhöjda As-

halter även fanns i den underlagrande isälvssanden, är 

det troligen yttre faktorer som har påverkat lösligheten 

hos As. Exempelvis kan en villaägare ha tillfört orga-

niskt material i form av gödsel på ett visst ställe och 

på så vis höjt pH och den organiska halten i just den 

punkten, vilket har lett till att As i större utsträckning 

har lösts ut eller att As har konkurrerats ut från sorpt-

ionsplatser av det organiska materialet. Längre ned i 

isälvssanden har As senare adsorberats, troligtvis till 

Al och Mn. Det finns inte mycket ler i isälvssanden 

och därför kan inte ler fungera som sorbent i sanden. 

Det kan också bero på att det först i isälvssanden fanns 

tillräckligt med sorbenter för att adsorbera As effek-

tivt, förutsett att pH var tillräckligt låg för adsorption. 

Detta är självklart endast spekulationer, men det är 

troligtvis en sådan trivial förklaring till varför As i 

vissa punkter är mer mobilt än i andra.  

 

 

8. Slutsatser 
Undersökningen har visat en tydligt begränsad stra-

tigrafisk utbredning av As i Trädgård 1 och 2, med 

maximal koncentration på 39 respektive 77 ppm ca 

45-50 cm.u.m.y. I Trädgård 3 finns maximihalten 14 

ppm ca 7 cm.u.m.y. 

 Lagerföljden från Trädgård 1 är den mest kom-

pletta, eftersom man kan jämföra As och de olika pa-

rametrarna över ett längre spann ner i isälvssanden. As 

uppvisar här hög korrelation med Mn och ler. As är 

högst sannolikt adsorberat till manganoxider och  

-hydroxider och lerpartiklar, däremot är inbördes för-

delning oklar. Den maximala adsorptionen vid ca 50 

cm.u.m.y. beror troligen på att det vid detta djup finns 

tillräckligt med sorbenter. Under detta djup minskar 

As-halten successivt, trots att det finns sorbenter i lik-

nande koncentrationer som 50 cm.u.m.y. pH verkar 

vara alltför högt för adsorption av As under 50 

cm.u.m.y. Pålagring och omrörning kan ytterligare ha 

spätt ut koncentrationen närmast markytan.  

 I Trädgård 2 visar As hög korrelation med Mn 

och Al, men inte med ler. Här är det förmodligen oxi-

der och hydroxider av Mn och Al som adsorberar och 

fastlägger As i profilen. Liksom i Trädgård 1 verkar det 

mesta av adsorptionen av As ske vid ca 50 cm.u.m.y., 

troligen där tillräckligt med sorbenter finns. 

 Den stratigrafiska utbredningen av As i Träd-

gård 3 skiljer sig från de andra provpunkterna. As fanns 

i betydligt lägre halter och dessutom var maximivärdet 

ytligt lokaliserat, ca 7 cm.u.m.y. Här fanns en stark 

korrelation mellan As och det organiska materialet re-

spektive As och Al. Det verkar vara linser med 

”askpartiklar” i profilen som fungerar som starka sor-

benter. Detta var högst lokalt och linsen med dessa par-

tiklar var inte uthållig i sidled. Även Al visar en mycket 

likartad trend som den för As. Det verkar som att 

”askpartiklarna” adsorberar både As och Al effektivt, 

snarare än att Al fungerar som ytterligare en sorbent för 

As. Orsaken till de lägre halterna As i Trädgård 3 går 

inte att säkert fastställa, men förmodligen beror det 

antingen på hindrad infiltration av arsenikhaltigt 

markvatten av ett föremål i trädgården eller på att ned-

fallet faktiskt var mindre här. Det intilliggande skjulet 

kan exempelvis ha skapat lä i provpunkten och därför 

föll inte lika stora mängder As ned på platsen. 

pH ligger i matjorden i samtliga provpunkter mellan 

ca 6,5 och 7,5, vilket är tillräckligt lågt för att förhindra 

desorption av As. I Trädgård 1 sträcker sig lagerföljden 

längre ned i isälvssanden och pH där går upp över 8,5. 

Det är tydligt att As-halten i sanden går ner till bak-

grundshalten, trots att det finns högre koncentrationer 

av Al i isälvssanden än i matjorden. Även Mn finns i 

halter i sanden liknande de i matjorden. Detta indikerar 

att pH i gränszonen mellan matjorden och isälvssanden 

är för högt för adsorption av As. 

 Det finns inte något större samband mellan As 

och Fe i någon av provpunkterna. Fe fungerar högst 

sannolikt inte som en sorbent för As, vilket är mycket 

intressant och skiljer sig från rådande uppfattning. 

 Studien har visat att det finns många parametrar 

som påverkar As i mark och samspelet mellan dessa 

parametrar är mycket svårt att fastställa. När det gäller 

arsenikförorening av mark med tydlig antropogen prä-

gel är det än svårare att förstå hur As kommer att upp-

träda. Det finns oftast inte dokumentation av var någon 

har grävt, uppfört ett skjul som inte längre finns eller 

bearbetat marken på ett visst sätt. Det kan även ha före-

kommit utblandning med annan matjord, utan att kon-

kreta bevis finns. Därför kan man förvänta sig resultat 
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som inte alltid stämmer överens från en provpunkt till 

en annan, liksom resultatet visade i denna studie. 

 Användning av XRF-metoden är mycket lämp-

lig i den här typen av undersökningar. Analysresultat 

från ICP-ES och XRF-instrumentet visar hög överens-

stämmighet vad gäller As och Mn. För Fe finns viss 

diskrepans vad gäller absolutvärde, men trender stäm-

mer väl överens. För Al visade jämförelse mellan ICP-

ES och XRF-metoden stor diskrepans. Vid mätningar 

av standardprover och beräkning av medelvärde fast-

ställdes att XRF-instrumentet kunde mäta Al-halten 

med stor precision. Förmodligen har det blivit ett fel 

vid något moment i hanteringen av proverna eller da-

tan från ICP-ES. Det bör inte röra sig om ett notoriskt 

fel vid ICP-ES. 
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