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Sammanfattning 
Vid Saltvikens kopparverk som ligger i Oskarshamns kommun förädlades för ungefär 100 år 
sedan koppar ur sulfidmalm. Malmen genomgick flera steg i processen innan den slutliga 
produkten erhölls. Dessa steg hade var för sig en påverkan på miljön genom utsläpp av 
tungmetaller. Området där kopparverket finns är riksintresse för naturvård, kulturmiljövård 
samt skyddat för friluftslivet. Således var det viktigt att studera hur höga metallhalterna idag är 
inom området, om någon spridning av dessa föroreningar skett nedåt i marken och ut till den 
intilliggande viken, samt vilka risker som finns associerade med området idag och i ett längre 
tidsperspektiv.  

Totalt 39 markprover och 16 sedimentprover har analyserats. Samtliga prover har genomgått 
två olika lakningar innan analys, dels med salpetersyra för totalhalt i mark och sediment men 
även med ättiksyra för att analysera den växttillgängliga delen metaller. Analyser utfördes med 
Atomabsorptionsspektrofotometri. Utöver metallanalyser har pH samt glödförlust mätts på 
samtliga markprover. De kemiska resultaten jämfördes sedan med olika referensvärden för en 
inledande bedömning av föroreningsnivån, och riskbedömningen avslutades med beräkningar 
av medelexponering av föroreningar samt rimlig maximal exponering. De båda alternativen av 
exponeringsberäkning gjordes dels för den markanvändning som sker idag, och dels för en 
möjlig framtida användning av området för bostadsbebyggelse.   

Resultaten visar att området och den intilliggande viken har påverkats mycket kraftigt av 
verksamheten vid kopparverket. Mycket höga halter av koppar, zink och bly hittades i såväl 
mark som i sedimentet i den närliggande havsviken. Totalt 46 av sammanlagt 48 
sedimentprover överskred de effektgränser som de uppmätta halterna jämfördes mot. 
Resultaten visade också att en omfattande spridning både har skett historiskt, och gör det än 
idag. Detta styrks av höga koncentrationer av metaller i det djupast provtagna markskiktet samt 
av de höga halterna av både äldre och yngre sediment – både intill stranden invid det provtagna 
markområdet och längre ut i viken. Tillståndet bedöms för området som mycket allvarligt för 
koppar och zink samt allvarligt och mindre allvarligt för bly beroende på markanvändning. En 
stor del av metallerna är dessutom mycket lättlakade och kan således kontaminera närliggande 
områden under längre tid. 

Vid en nuvarande markanvändning finns en risk att barn utsätts för en så pass hög halt av zink 
och bly att negativa hälsoeffekter kan uppstå. Vid en potentiell framtida markanvändning 
överskrids det tolererbara dagliga intaget för både koppar, zink och bly om ett barn exponeras. 
För vuxna överskrids TDI värdet för zink och bly vid en potentiell framtida markanvändning.   
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Abstract 
At Saltvikens copperindustry, which is located in the municipality of Oskarshamn, copper was 
refined from sulphiteore some hundred years ago. The ore underwent several steps in the 
process before the final product was received. These steps all had an influence on the 
environment through discharge of heavy metals. The area where the copper industry was 
located is today considered to be of specific national interest due to its valuable nature and 
cultural values, as well as its value for recreational outdoor activities. Therefore, it is important 
to determine the present level of contamination and if any transport of contaminants have 
occurred, and to identify the risks that are associated with the site both at present and in a 
longer time perspective. 

Thirtynine soil samples and 16 sediment samples have been analyzed. All samples have 
undergone two different leaching procedures before the analyis; one with nitric acid for 
determination of total concentration and one with acidic acid to analyze the plant available 
part. The analysis was perfomed through Atomicabsorptionsspectrofotometry. In addition, pH 
and loss on ignition have been measured on all samples. The chemical values were then 
compared to reference values in order to establish the level of contamination. Within the risk 
assessment framework where then also a exposure modelling conducted. This was made both 
for an average exposure situation, and for a reasonable maximum exposure. For both these 
scenarios, one calculation was made based on the soil use of today and one was made based on 
an assumed future usage of the area for establishment of residential buildings.    

The results show that both the land area and sediment have been affected by the copper 
industry. From 48 sediment samples, 46 generated concentrations above the assumed effect 
level levels given by the Swedish Environmental Protection Agency. The results also indicated 
that a significant contaminant transport has occurred, and is still occurring. This is supported 
by high metal concentrations in deep soil layers and by high concentrations in the sediment. 
The condition is considered to be very much serious in the case of copper and zinc and serious 
to less serious for lead, depending on the ground use. Some of the metals are very easy to leach 
and can thus contaminate adjacent areas for a long time. 

Already at the present ground use, there is a risk for children to become exposed to  zinc and 
lead in doses that can generate negative health effects. At the potential future ground use the 
TDI for both copper, zinc and lead will be exceeded if a child is exposed. For adults, however, 
the TDI value for zinc and lead is exceeded only in the scenario with the potential future 
ground use. 
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Förord 
Under en miljökemikurs vid Högskolan i Kalmar under 2006 utfördes en inledande undersökning 
över ett förorenat område som varit platsen för ett kopparverk. Området heter Saltviken och 
återfinns utanför samhället Solstadström, i Oskarshamns kommun. Efter upprepade besök till 
Saltviken blev intresset stort över att få en veta hur förorenat området egentligen är. Endast visuellt 
kan man se att en stor markpåverkan finns.  

Den inledande studien från 2006 utfördes under mycket kort tid och kunde därför inte säga mycket 
mer än att området hade påverkats av de undersökta metallerna (Cu, Pb och Cd). Vid den punkt 
som hade högst uppmätt påverkan återfann vi en kopparkoncentration av dryga 62 000 mg/kg TS 
koppar i torr finjord. Kadmium mättes även men endast vid en provpunkt kunde förhöjda halter 
påvisas. Undersökningen omfattade mätningar på jorden genom atomabsorptionsspektrofotometri 
för metallhalter, pHKCL samt glödförlust. Omfattningen och spridningsförutsättningar kunde dock 
inte kartläggas.  
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1 Inledning   
”Giftfri miljö” är ett av de totalt 16 Svenska miljömål som regeringen har beslutat 
skall gälla. Med en giftfri miljö menas att miljön skall vara fri från de metaller och 
ämnen som skapats eller utvunnits av samhället som kan hota människors hälsa 
eller skada den biologiska mångfalden (prop. 1997/98:145). En verksamhet som 
har haft en stor betydelse för spridningen av giftiga metaller är numera nedlagda 
gruvor och anrikningsverk (Naturvårdsverket 1998). Dessa områden har oftast 
lämnats efter att verksamheten lagts ner utan att några större åtgärder för att 
minska spridningen av giftiga ämnen har gjorts. Naturvårdsverket arbetar bland 
annat med anledning av dessa områden med ett projekt som heter Hållbar 
sanering, vilket skall verka för att prioriterade områden skall efterbehandlas, men 
även för att öka kunskapen inom området. 

Gruvor där man har utvunnit metaller ur sulfidmalm, framförallt ur kopparkis 
(CuFeS2), zinkblände (ZnS) och blyglans (PbS), hör till de områden som har 
skapat de största miljöproblemen. Den andra typen av gruvavfall är från 
järnmalmsgruvor men dessa har inte samma kemiska sammansättning som 
sulfidmalmer och påverkar inte miljön med samma omfattning. Sulfidmalmen har 
ett högt innehåll av bland annat järn, koppar och zink men kan även innehålla 
kadmium och arsenik. Gruvavfallet som uppkommer kan orsaka stor påverkan på 
omgivande djur- och växtliv men i vissa fall även på oss människor 
(Naturvårdsverket 1981). Det är därför av stor vikt att man undersöker områden 
där det tidigare har bedrivits gruv- och förädlingsverksamheter och bedömer vilka 
risker som kan uppkomma nu och i ett längre tidsperspektiv.  

Att identifiera och kartlägga förorenade områden är något som numera läggs fram 
som allt viktigare, framförallt sedan miljömålen fastslogs. Länsstyrelsen i Kalmar 
har därför också besökt platsen för detta examensarbete och bedömt att området 
synligt har påverkats av verksamheten, men man har inte utförligare undersökt 
platsen. Genom ett samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar utformades riktlinjer 
och syfte för detta examensarbete. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning var att se hur ett sedan 100 år nedlagt kopparverk 
har påverkat närmiljön. Kopparverket ligger i Solstadström vid Saltviken i 
Oskarshamns kommun, och har allmänt kallats för Saltvikens kopparverk. Genom 
kemiska analyser av markprover och sediment undersöktes i vilken grad 
metallföroreningar har rört sig vertikalt nedåt genom marken samt om det har 
skett någon transport av föroreningar ut i den havsvik som finns i anslutning till 
området. Olika starka lakningsmedel användes här för att visa på om 
föroreningarna som fanns på platsen återfanns i en stabil och relativt orörlig form 
i marken eller om det kan finnas risk att de kan röra på sig och lakas ut ur marken 
under en överskådlig framtid. De kemiska resultaten användes sedan tillsammans 
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med ett antal utvalda exponeringsfaktorer i en riskbedömning för att beräkna 
medelexponering samt rimlig maximal exponering för de mest förhöjda 
metallerna koppar, zink och bly. Detta gjordes både för den markanvändning som 
råder idag, och för ett framtida scenario där marken nyttjas för bostäder.  

2 Bakgrund 

Sulfidmalmer har avsatts efter hydrotermal bildning och har sedan inkorporerats i 
den kontinentala jordskorpan. Malmen innehåller förutom reducerat svavel också 
olika metaller såsom järn, koppar, zink, kadmium och arsenik.  

Det vanligaste sulfidmineralet i jordskorpan är pyrit (FeS2) som även benämns 
svavelkis. Oavsett sammansättningen av mineral så förblir det stabilt så länge 
malmen inte har någon kontakt med syre. 

Förutom de metallemissioner som uppkom vid Saltvikens kopparverk i samband 
med bearbetning av kopparmalmen, så genererades under brytnings- och 
förädlingsprocessen också olika typer av avfall som påverkade 
föroreningssituationen vid Saltviken.  

− Gråbergsavfall: När brytning av malm sker behöver man bryta stora 
mängder berg för att komma åt det stråk av sulfidmalm som finns i berget. 
Det berg som bryts loss men inte tas tillvara kallas för gråbergsavfall. 
Avfall av denna typ kan ha en varierande mängd metaller och svavel i sig 
beroende på hur nära det låg malmen. Gråbergsavfall används ibland till 
att fylla igen gamla gruvhål men mycket blir kvar i närheten av 
gruvområdet och läggs på hög. Även om gråbergsavfallet primärt inte var 
tänkt att användas för utvinning av koppar, och därför inte var avsett för 
verksamheten vid Saltviken, så togs även detta material tillvara när 
malmådern började sina, och därmed blev denna ursprungliga 
avfallsprodukt också fraktad till kopparverket och delvis bearbetad. 

− Slaggvarp: Med denna benämning på avfall menar man den förglasade 
restprodukten som bildats vid kopparhyttor och kopparverk. 
Metallinnehållet kan vara relativt högt men på grund av förglasningen sker 
inte lika kraftigt läckage av metaller som från gruvvarp och gråbergsavfall. 
Slaggvarp återfinns synligt på flera platser vid Saltvikens gamla 
kopparverk, särskilt där muffelungnarna troligen varit placerade. 
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2.1 Oxidation av sulfidmalm 

Den huvudsakliga processen som föranleder att metaller som är bundna i 
sulfidmalmer frigörs i samband med malmbrytning och -bearbetning är att svavlet 
i mineralet oxideras till sulfat när materialet kommer i kontakt med syre. Eftersom 
sulfat-svavel är betydligt mindre benäget att fällas ut som mineral än den 
reducerade sulfid-formen, så sker en upplösning av mineralet när redoxpotentialen 
höjs. Därmed kommer fria sulfatjoner och metalljoner i lösning. Frisättningen av 
metaller ökar dessutom ytterligare genom bildningen av svavelsyra. Detta leder 
till sänkt pH-värde och en ökad rörlighet av pH-känsliga metaller, samt en ökad 
upplösning av fasta mineral. Malmbearbetningen leder förstås också till en 
mekanisk sönderdelning av berget, vilket ger en större yta där oxidation och 
kemisk vittring kan starta. (Naturvårdsverket 1998). 

Oxidationsprocesser som sker med pyrit leder till att den kemiska bildningen som 
finns mellan svavel och järn löses upp. Oxidationsreaktionen som sker när pyrit 
vittrar sker på liknande sätt med andra sulfider, såsom kopparglans etc. När 
avfallet har ett neutralt pH sker en kemisk reaktion med syre och vatten enligt 
ekvation 1. 

(ekv. 1)  2FeS2 + 7O2 + 2H2O � 2Fe2+ + 4SO4
2- + 4H+ 

Frisättningen av vätejoner gör att pH sedan sjunker. Det bildas även tvåvärt järn 
som sedan kan reagera vidare till trevärt om det finns tillgång på syre enligt 
ekvation 2 (Singer & Stumm, 1970).  

(ekv. 2)  4Fe2+ + O2 +
 4H+ � 4Fe3+ + 2H2O 

Trevärt järn kan sedan reduceras till tvåvärt och vid den reaktionen oxidera 
ytterligare pyritmineral, och detta kan då ske utan närvaro av syre. Dessa två 
tidigare ekvationer bildar ett cykliskt förlopp där det trevärda järnet alltså används 
som oxidationsmedel enligt ekvation 3. 

(ekv. 3)  FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O � 15Fe3+ + 2SO4
2- + 16H+  

Reaktionen ovan sker endast om pH är mindre än 2,5. Om pH är högre faller Fe3+ 
från ekvation 2 ut som järnhydroxid istället enligt ekvation 4. 

(ekv. 4)  Fe3+ + 3H2O � Fe(OH)3 + 3H+  

Oxidationen av kopparkis sker enligt ekvation 6. 

(ekv. 6)  4CuFeS2 + 17O2 + 10H2O � 4CuSO4 + 4Fe(OH)3 + 4H2SO4 

När kopparkis oxideras frigörs metaller och det bildas även syra. För att ekvation 
6 skall ske krävs att det tvåvärda järnet oxiderats samt att det sker en utfällning av 
järnhydroxid enligt ekvation 2 samt 4. 
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Oxidation av zinkblände och blyglans som också är vanliga mineral sker enligt 
nedanstående ekvation: 

(ekv. 7)  ZnS + 2O2 → Zn2+ + SO4
2- 

 
(ekv. 8)  PbS + 2O2 → Pb2+ + SO4

2- 

 
Zinkbländets oxidation enligt ekvation 7 och blyglans oxidation enligt ekvation 8. 
Båda reaktionerna frigör metaller, dock bildas ingen syra. 

Det kan även ske en mekanisk vittring genom exempelvis exponering av vind. 
Denna typ genererar dock ingen kemisk reaktion. Vittringen som sker av 
gruvavfallet genererar sammanfattningsvis två stora problem; surt gruvvatten samt 
frigjorda tungmetaller.  

2.2 Metallers mobilisering 

Vid den här typen av undersökningar, där man analyserar prover från ett 
potentiellt förorenat område, är det viktigt att man har kännedom om hur de 
metaller man undersöker uppträder i marken.  

När metaller transporteras i marken fastnar de på vägen. De vanligaste 
processerna som styr detta är utfällning och adsorption.  

Metallsulfider bildas genom utfällning vid reducerande förhållanden med relativt 
högt pH-värde. När dessa utfällningar kommer i kontakt med oxiderande miljöer 
kan de lösas upp och metallerna frigörs på nytt. När en sulfid har börjat oxideras 
och metaller frigörs kan dessa sedan fastna i marken genom adsorption på 
markpartiklar. Adsorption är mycket pH-beroende; metaller binds starkare vid 
höga pH än vid lägre pH. Positivt laddade joner (katjoner) som koppar och bly 
bildar starka ytkomplex med bland annat humusämnen. Katjoner bildar ofta 
ytkomplex med syret i hydroxylgrupper (OH) som ofta återfinns på partikelytor, 
eller med karboxylgrupper (COOH) som ofta finns i humusämnen, och därför 
adsoberas de lätt till dessa (Hållbar sanering, 2006). 
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2.3 Metallernas biologiska effekter 

För högt intag av koppar kan till exempel leda till kräkningar och diarré. Mycket 
höga doser kan ge skador på njure och lever. Dessa skador kan i extrema fall leda 
till dödsfall (ATSDR 2004). För högt intag av zink kan också leda till kräkningar 
eller magkramper (ATSDR 2005). Bly kan påverka alla organ i kroppen men 
främst påverkar det nervsystemet vid för höga doser. Höga doser kan även skada 
hjärna och njurar och kan i speciella fall leda till dödsfall (ATSDR 2007). Bly kan 
även lagras i skelettet och påverka kalciummetabolismen samt D- 
vitaminmetabolismen. Tabell 2.1 visar föroreningarnas farlighet enligt 
Naturvårdsverkets principer.  

Tabell 2.1: Bedömning av föroreningarnas 
farlighet (Naturvårdsverket 1999a). 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 

 Zink Koppar Bly 
   Arsenik 
      Kadmium 

 

3 Platsbeskrivning 
Platsen för undersökningen (Fig. 4.1) finns i Oskarshamns kommun, cirka 3,5 mil 
från Oskarshamns stad och 4 mil från Västervik se bilaga 7 fig 1. Centrum för 
platsen är enligt RT90 belägen vid koordinaterna X 6382442 och Y 1542229. 
Området har en sammanlagd yta om cirka 1 ha och den huvudsakliga vegetationen 
består av gran och tall med en markflora av mestadels mossa. Berggrunden består 
av urberg med granit och porfyr (Sveriges nationalatlas 2002) vilket ger 
svårvittrade, försurningskänsliga jordar. Området runt platsen har ett 
osammanhängande jordtäcke med stundtals berg i dagen. Jordarna är 
huvudsakligen av moräntyp och med podsolprofiler. Inom det gamla 
verksamhetsområdet har dock påverkan på den ursprungliga sammansättningen 
resulterat i vissa avvikelser, bl.a. var podsolens typiska horisonter svåra att 
urskilja (se Fig. 1 bilaga 5). I samband med provtagningsarbetet uppskattades det 
övre jordlagret på platsen ha en kornstorleksfördelning som är representativ för en 
morän. Relativt ytligt ses dock detta mer grovkorniga material underlagrat av ett 
lerskikt, vilket bör vara av betydelse för vattentransporten på området och den 
vertikala transporten av metallföroreningar. Genom att utgå från SMHI:s 
mätstation i Gladhammar som återfinns cirka 1,7 mil norr om den aktuella platsen 
kan man se att årsmedeltemperaturen vid området är cirka 6,4˚C och 
årsmedelnederbörden är cirka 600 mm/år (SMHI 2001). Den varmaste månaden 
är juli med medeltemperatur på 16,5˚C och kallast är februari med -2,5˚C. 
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Området där kopparverket legat ligger alldeles i anslutning till en mindre grusad 
bilväg och är således relativt enkelt att ta sig till. I den intilliggande havsviken 
finns badbrygga och båtplatser. I anslutning till viken finns även båthus. Således 
föreligger det en risk för att föroreningssituationen på platsen kan utgöra en risk 
för människors hälsa, vilket utgör huvudfrågeställningen för det här 
examensarbetet.  

3.1 Känslighet och skyddsvärde 

Dessa beömningar anger människans känslighet för föroreningspåverkan samt hur pass 

skyddsvärd naturen är. 

3.1.1 Känslighet (människa) 

Enligt Naturvårdsverkets principer för indelning av känslighet anses området 
hamna mellan gruppen måttlig och stor känslighet (Naturvårdsverket 1999a). 
Bedömningen grundar sig på antagandet att området besöks av människor relativt 
regelbundet, särskilt under sommarperioderna. Då det förekommer badaktiviteter i 
området kan man även anta att en stor andel av de som besöker platsen är barn, 
vilket ökar känslighetsgraden.  

3.1.2 Skyddsvärde (miljön) 

Skyddsvärdet bedöms som stort (Naturvårdsverket 1999a). Bedömningen grundar 
sig huvudsakligen på att området tillhör Oskarshamns och Västerviks skärgårdar, 
vilka utgör riksintressen för naturvård samt är skyddade som riksintresse för 
kulturmiljövård och friluftsliv, med ett utökat strandskydd till 300m. I 
områdesbeskrivningen för riksintresset anges bland annat att en upprensning av 
material från gamla stentäkter kan behövas för att förutsättningarna för bevarandet 
av området skall kunna ske på bästa sätt samt att förgiftning av mark och vatten 
har en negativ påverkan för riksintresset (områdesnummer: NRO08002, 
områdeskod: 88315087). 

3.2 Historik – verksamheten vid Saltvikens kopparverk 

Det finns mycket historia kring Saltvikens kopparverk och Solstad gruva, vilken 
kan förklara varför man valde att bygga ett kopparverk just på denna plats. 

Innan kopparverket i Solstad byggdes fanns ett mindre avancerat verk vid Wirum 
cirka 5km bort. Detta ansågs redan efter att endast varit i drift under ett par år vara 
omodernt och kunde inte alls mäta sig med det som planerades i Saltviken. Därför 
lades detta verk ned. Saltvikens kopparverk var det enda av sitt slag i Sverige vid 
starten och funktionen utlovades överklassa äldre förädlingsmetoder (Källenius, 
1981). Wirums kopparverk revs därför och material samt byggnader användes 
istället för att bygga upp det nya verket vid Saltviken. 
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Saltvikens kopparverk var vid starten det enda i Sverige som använde sig av den 
då nya våta metoden för att framställa koppar. Tidigare hade den dåvarande 
ägaren till Solstad gruva; industrimannen F.H. Kockum, byggt ett smältverk för 
koppar ute vid gruvan. Men då The Swedish Copper Company tog över ansågs 
smältverket vid gruvan inte längre vara av tillräcklig kapacitet samt att man inte 
kunde förädla den malm som hade en relativt låg kopparhalt (cirka 3 %). Under 
1868 började därför Saltvikens kopparverk att byggas för att malmen från Solstad 
gruva skulle kunna förädlas på bättre sätt. År 1869 stod det färdigt och man räknar 
på att cirka 15 man har arbetat på verket. Den ingenjör som var med och byggde 
samt arbetade vid Saltviken vid namn Th. Witt var även med och byggde det 
andra verket av denna typ i Sverige vid namn Falu Kopparverk.  

Redan år 1870 började malmen ta slut vid gruvan då man stötte på en i raden av 
förkastningar. Under cirka 7 år fortsatte man dock bryta dels den malm som 
återfanns längs sidorna i gruvans gångar som inte hade en lika hög kopparhalt 
som övrig malm samtidigt som man även försökte nå djupare. Dock misslyckades 
detta och 1877 avbröt man brytningen för denna gång. År 1877 var därför även 
året då Kopparverket stängdes. Alltså var det i drift under cirka 8 år (Hermansson 
1967). Vid normal arbetskapacitet använde kopparverket sig av cirka 430ton 
malm per månad. Detta ger en total förbrukning om drygt 40 000ton malm på de 8 
år som kopparverket var i drift.  

3.2.1 Förädlingsprocessen 

Den malm som har brutits vid Solstad gruva och bearbetats vid Saltvikens 
kopparverk består av kopparkis som är insprängd mellan kvarts (Hermansson, 
1967). Då malmen har bearbetats har den passerat genom olika steg som vardera 
kan orsaka föroreningar för omgivningen (Witt).  

Malmens krossning: 

Vid gruvan fanns en stentuggare som delade malmen i större fraktioner. När 
malmen sedan transporterats till kopparverket krossades den i en valskross till 
mindre delar. Malmen blandades därefter med koksalt för att bilda kopparklorid 
och fördes sedan genom ett krossvalsverk där den krossades till halvcentimeter 
stora korn. Cirka 36ton malm krossades per arbetsdag. 

Malmens klorerade rostning: 

Vid kopparverket har det funnits två avlånga muffelugnar (bilaga 3, Fig 1.) där 
malmen rostades. Eld leddes genom kanaler för att öka förbränningen. De gaser 
som bildades gick genom murade kanaler i marken för att större partiklar skulle 
släppa. Därefter steg gaserna upp i skorstenen och delar av gaserna togs upp av 
det vatten som runnit igenom skorstenen. I detta steg bildades svavelsyra. 
Svavelsyran  användes sedan i utlakningsprocessen. Efter rostning tillsattes 
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ytterligare salt (NaCl). Meningen med den klorerade rostningen är för att 
framställa vattenlöslig kopparklorid som sedan kan fällas ut i senare steg. 

Utlakning/Utlutning: 

På området fanns 4 stycken kar som användes till utlutningsprocessen. Malmen 
kördes på järnbana och tippades i karen som därefter fylldes med svavelsyra som 
genererats i rostningsprocessen samt hett vatten. Utlutningen fick upprepas ett 
antal gånger innan utlutat berg med endast cirka 0,1% koppar återfanns på botten 
av karet. 

Utfällning: 

Åtta stycken kar användes för att fälla ut kopparen. Lösningen från utlutningen 
släpptes ned i fällningskaren där man tillsatte järn. Kopparen fälldes då ut på 
järnet som ett vitt pulver. 

Torkning: 

Fällningen silades till sist för att få bort kvarvarande järnbitar och torkades sedan 
på ett tegelvalv vilket man eldade under. 

4 Metodik 

4.1 Kemiska undersökningar 
Då verksamheten skett i olika steg har provtagningen inför de kemiska analyserna 
förlagts inom de olika delområdena för att se hur påverkan varit. 

4.1.1 Provpunkternas placering 

Verksamheten var byggd i terrasser som med viss svårighet idag återses i form av 
stenmurar och upplagda jordformationer (Bilaga 6 samt kompletterande 
fotografier Bilaga 3).  Högst upp (längst bort från viken) finns en cirka 4m hög 
och 25m lång stenmur som troligen har använts som lastplats för inkommande 
material som skulle processas. Nedanför muren finns en öppen yta. Här 
placerades provpunkt A.  

Efter den öppna ytan ses en formation som delar upp området i två lika stora 
rektangulära upphöjda ytor (bilaga 3 Fig.1), vilka omges av cirka 1,5m djupa 
utgrävda diken (bilaga 3 Fig. 2). De upphöjda ytorna vilka är cirka 13 x 15m stora 
har antagligen varit platsen för de muffelugnar som använts i processen, och här 
förlades provpunkterna B till och med E. Efter platsen där muffelugnarna troligen 
varit placerade ses ytterligare en stenmur som markerar slutet för detta område 
och början på nästa, vilket ligger cirka 2,5 meter nedanför. Vid detta delområde 
som mäter 23 x 26m ses även en stenformation i mitten som troligen kan vara 
rester efter ett kokstorn. Därefter ses en sista stenmur om cirka 1,5m hög och cirka 
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23m bred som markerar sista delområdet. Denna sista terrass bedöms ha varit 
platsen där man har lutat och lakat ut kopparen ur ett antal större kar och här 
grävdes provpunkterna I till och med X. Terrasserna sluttar ned mot den havsvik 
varvid sedimentprover har tagits för analys, total längd från sista muren till 
områdets slut är 50m. Havsviken är en cirka tre kilometer lång vik som mynnar ut 
i Gåsfjärden. Djupet på viken är vid provtagningsplatsen cirka 20 meter och 
längre ut i viken finns djup ner mot 30 meter. Områdets totala längd är alltså cirka 
130m lång och varierar mellan 23 till 30m i bredd. 

Bland de 16 provgropar som grävdes stöttes lera på i 5 av dem, på djup mellan 40 
och 50cm. Det är sannolikt att lerskiktet finns under hela området, och i så fall bör 
det fungera som en effektiv vattendelare, där regnvatten som faller inom området 
infiltrerar som mest ner till det djup där lerskiktet tar vid, och därefter rinner 
utmed lerlagret ner mot viken.  Området har en lutande riktning ner mot havet och 
grundvatten har påträffats vid bland annat första provpunkten på cirka 0,6 meters 
djup.  

 

Figur 4:1. Kartan visar provpunkternas placering med svarta punkter, 17 punkter för markprover 
samt 2 för sedimentprovtagning. 

Nedan ges en tydlig beskrivning av de olika provpunkterna: 

− A: Strax under den stenmur man troligen använt som av och 
pålastningsbrygga samt kan även ha varit platsen för ångmaskinen togs 
första provet. Tre horisonter och vid cirka 60cm djup började grundvatten 
att tränga upp i provgropen. 
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− B-F: På de två rektangulära ytorna där muffelugnarna troligen varit 
placerade togs proverna B samt D med tre horisonter. Prov C togs mellan 
de upphöjda ytorna där troligen kanalen för att avleda rökgaserna tidigare 
funnits, synbart påverkad jord. Prov E samt F togs i nedre änden av ytorna 
även dessa med tre horisonter. Provgrop E och F hade inga synbara 
horisonter. 

− G: Nedanför stenmuren efter muffelugnarna togs prov G. Ytterligare en 
stenmur delar området på tvären. Dock kunde inget prov tas från andra 
sidan på grund av blockig terräng. 

− H & X: Dessa provpunkter är placerade nedanför den sista stenmuren i 
terrängen. Vid provpunkt H kunde tre horisonter tas men vid provpunkt X 
togs endast ett på grund av underliggande tegel/stenmaterial. 
 

− I & Z: Provpunkt Z samt I togs med vardera en horisont. Vid I fanns en 
mindre vattensamling och provtagningen bedömdes därför inte korrekt på 
grund av omblandning om fler horisonter tagits. Vid Z fanns som vid 
provpunkt X ett underliggande tegel/stenlager. 

− J-M: Provpunkt J samt M togs med två horisonter på grund av 
underliggande lerlager. Vid K samt L togs tre horisonter. Vid provpunkt L 
kunde man vid botten av provgropen se en stam från ett mindre träd. 

Position för den yttre sedimentprovpunkten enligt RT90 med cirka 10 meters 
felmarginal är X 6382352, Y 1542589 och för den inre provpunkten X 6382299, 
Y 1542313. Figur 4.1 samt bilaga 6 ger en redovisning av provpunkternas 
placering, där både det provtagna markområdet och havsviken finns med. 
Referensproverna togs cirka 150m från platsen där det inte fanns synliga spår av 
industriverksamhet, dock kan lutfburen påverkan ha skett. 

4.1.2 Provtagning 

Provtagningen utfördes i mark genom provgropsgrävning och i sediment genom 
en kajakhämtare.  

Markproverna togs från 10, 30 samt från 50 cm djup. Från 17 provpunkter (varav 
två utgjorde referenspunkter och låg utanför verksamhetsområdet (Fig. 4.1) 
insamlades sammanlagt 39 markprover. Vid 5 av provpunkterna (a, b, c, d och e) 
togs dock inte prover från den djupaste horisonten på grund av det underliggande 
lerlager som finns på platsen. Då det stabilare lerlagret fungerar som en avledare 
för vatten som troligen vid kontakt med leran viker av och rinner ovanpå leran 
samt att leran var mycket intakt och svårgenomtränglig med befintlig 
provtagningsutrustning gjordes ingen provtagning därunder. (Fig.2 bilaga 5). Vid 
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2 av provpunkterna (j och l) kunde inte heller samtliga djup tas då grundvattnet 
trängde in i provgropen.   

Provgropar grävdes med spade och varje prov utgjordes av cirka 2 liter jord som 
samlades in med hjälp av plastsked och förvarades kallt i tillslutna plastpåsar till 
senare analys. 

Sedimentprover togs dels mitt i Saltvikens yttre del, och dels nära strandkanten i 
den inre delen av viken. Proverna från vikens djupare mitt benämns D, och togs 
vid ett djup om cirka 20 meter (bilaga 4 Fig. 1). Proverna som togs nära stranden 
benämns G (bilaga 4 Fig. 2), och hämtades från ett djup av cirka 4 meter.  
Längden på kajakhämtarens rör begränsade djupet för de erhållna 
sedimentkärorna. I den yttre, djupare provpunkten fylldes hela röret, vilket gav 42 
cm sediment. På grund av ett tätare sediment vid den inre provpunkten orkade inte 
kajakhämtaren tränga ner helt i sedimentet, så härifrån erhölls endast 26 cm. 
Sedimentet skiktades av i 4-cm delprover direkt från kajakhämtaren ner i 
petriskålar som sedan tillslöts och förvarades kallt till senare analyser. 

4.1.3 Mark- och sedimentanalyser 

Bestämning av pH utfördes under samma dag som markproverna togs och följde 
svensk standard SS-ISO 10 390. Bestämningen utfördes både genom lakning med 
destillerat vatten samt med 0,2 M KCl. Markproverna har även undersökts på 
glödförlust samt utvalda prover på vattenhalt. 

Inför övriga analyser förbehandlades markproverna enligt svensk standard SS-ISO 
11464:2006. För att på ett bättre sätt kunna urskilja större partiklar i jorden 
torkades den delvis innan sållning (2 mm-såll av teflon) i värmeskåp vid 40˚C. 
Därefter fortsatte torkningen och när proverna inte hade mer än 5 % i 
viktminskning per dygn ansågs de torkade och redo att användas för uppslutning. 
Torra prover förvarades i excikator.  

Sedimentproverna delades upp och hälften torkades vid en temperatur av 60˚C för 
att undvika att flyktiga metaller, exempelvis kadmium, som tidigare visat sig vara 
förhöjt på platsen lämnar provet. Proverna mortlades sedan och användes för 
uppslutning till metallhaltsbestämning. Den andra hälften sedimentprover 
överfördes till deglar för bestämning av glödgningsförlust enligt svensk standard 
SS 02 81 13. De proverna torkades initialt till konstant vikt vid 105˚C och 
glödgades sedan vid 550˚C.   

Inför metallanalyserna skickades två samlingsprover med torkat prov till 
ackrediterat laboratorium för en översiktlig skanning av vilka metaller som var 
förhöjda på området. Området delades upp i två delar; en övre del A där bland 
annat muffelugnarna varit placerade samt en nedre del B där utlutningskaren varit 
placerade. Från samtliga delprover från dessa områden togs lika mycket prov som 
blandades och skickades som samlingsprov.  
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Här valdes Analyticas analyspaket M-1a, där uppslutning sker med 7M 
salpetersyra enligt svensk standard SS-ISO 11047 och proverna analyseras med 
ICP se bilaga 7. Denna uppslutning är vanlig för bestämning av ”pseudo-
totalhalter”. 

De metaller som visade sig vara förhöjda vid den inledande skanningen 
analyserades sedan för samtliga mark- och sedimentprover vid Högskolan i 
Kalmar. Analyserna gjordes genom atomabsorptionsspektrofotometri (AAS) med 
flamma. Två olika uppslutningar användes; en med ättiksyra som framförallt löser 
biotillgängliga former och en med salpetersyra enligt samma metod som användes 
på Analytica. Vid salpetersyralakningen tillsattes 20ml 7M salpetersyra i en 
uppslutningsflaska med uppvägt prov. Provet autoklaverades sedan under 30 
minuter för att sedan svalna och filtreras. Vid ättiksyralakningen sattes 40ml 
0,11M ättiksyra till 1g prov varefter det skakades under 16 timmar för att sedan 
filtreras innan det analyserades direkt i AAS. Vid lakningarna gjordes tre 
blankprover för att kontrollera att uppslutningen inte gav någon kontamination. 
Under mätningen i AAS kördes en ny kalibreringskurva efter var 10:e prov för att 
säkerställa att korrekta värden uppmättes.  

Även en lösning med en känd metallkoncentration mättes 2 gånger under samma 
metallbestämning för att försäkra värdenas kvalité.  

Syradiskning (med 1,4 M salpetersyra) har gjorts på samtliga materiel som 
använts för metallhaltsbestämning. 

4.2 Metod för riskbedömning 

För att kunna veta om metallföroreningarna som finns i området riskerar att 
påverka människors hälsa krävs en riskbedömning. Två olika riskbedömningar har 
gjorts för området: en beräkning för nuvarande mindre känslig markanvändning 
(MKM) samt en för potentiell framtida känslig markanvändning (KM). Den 
nuvarande markanvändningen beräknar riskerna med området som det är och 
besöks idag. Den framtida markanvändningen tar hänsyn till områdets natursköna 
och attraktiva läge vilket kan göra att ytterligare bebyggelser sker och att 
människor därmed vistas på platsen mer regelbundet. I båda fallen har 
exponeringsberäkningar gjorts för dels medelexponering samt för en rimlig 
maximal exponering (RME) där 95:e percentiler har använts. Medelvärden har 
använts på grund av den stora variationen i materialet för att samtliga värden skall 
inverka på riskerna med området. Den 95:e percentilen har beräknats genom att 
dela upp datamaterialet i 100 lika stora delar, sedan tittar man på vilka värden som 
ligger under det 95:e intervallet vilka sedan beräknas på. Formler för 
beräkningarna redovisas i 3.2.4 till 3.2.5 och de faktorer som använts finns 
redovisade i tabell 4.1. 
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Denna undersökning grundar sig i stora delar på MIFO metodiken, det vill säga 
Metodik för Inventering av Förorenade Områden som naturvårdsverket tagit fram 
för bedömning av av förorenade områden. Undersökningen av Saltvikens 
kopparverk har inte helt följt MIFO metodiken där bland annat riskklassning bör 
göras efter inledande undersökningar. Undersökningen har däremot gett resultat 
möjliga för en exponeringsbedömning. 

4.2.1 Bedömning av föroreningsnivå 

Den enklaste metoden för att översiktligt bedöma riskerna med ett förorenat 
område är att jämföra uppmätta koncentrationer av aktuella föroreningar mot 
färdiga referensvärden av olika slag. För att bestämma föroreningsnivån på det 
undersökta området vid Saltviken så jämfördes de metallhalter som uppmättes vid 
den inledande skanningen på ackrediterat laboratorium mot jämförvärden som 
finns redovisade av Naturvårdsverket (1999A). Dessa jämförvärden är tänkta att 
representera naturliga koncentrationsnivåer. Avvikelsen från jämförvärdena anger 
möjlig påverkan från punktkälla. För de metaller där stora avvikelser noterades 
antogs emissioner från det gamla kopparverket vara den sannolika källan, och det 
var dessa metaller som sedan utreddes vidare genom analys med AAS vid 
Högskolan i Kalmar.  

Generella riktvärden användes sedan för att uppskatta om de aktuella halterna av 
föroreningar i marken var höga nog att utgöra risker för människors hälsa och 
miljön. Riktvärden anger gränsen för risken att negativa effekter på människor 
eller miljö kan uppkomma. De generella riktvärden som idag används för att 
bedöma tillståndet på ett förorenat område är hämtade från Naturvårdsverket 
(2007). Riktvärdena användes tillsammans med medelvärden för de efter AAS 
uppmätta metallkoncentrationerna i mark för att bedöma hur allvarligt 
föroreningstillståndet är. Principen för denna bedömning är att koncentrationer 
under riktvärdets haltnivå inte antas kunna orsaka negativa effekter på vare sig 
människa eller miljön.  

Är den uppmätta halten 1-3ggr över riktvärdet klassas tillståndet som måttligt 
allvarligt, är det 3-10ggr så bedöms tillståndet vara allvarligt och är det >10ggr 
riktvärdet bedöms det som mycket allvarligt (Naturvårdsverket 1999a).  

4.2.2 Modellering av metallexponering 

I de beräkningsmodeller som gjorts inom ramen för examensarbetet har följande 
exponeringsvägar bedömts kunna bidra till det totala intaget av metaller: 

− Intag av jord 

− Upptag genom huden 

− Intag av odlade grönsaker (endast vid framtida känslig markanvändning) 
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För beräkningen av den totalexponering som kan antas ske idag antas endast 
exponering genom hudupptag samt efter oralt intag. Exponeringen utgår från att 
människor besöker platsen mer frekvent under sommarhalvåret, det vill säga 
32dagar per år vid medel och 90dagar vid rimlig maximal exponering. Risken för 
att bli exponerad antas för den nuvarande markanvändningen vara under 35år vid 
medelexponering och under 70år vid en rimlig maximal exponering.  

För den framtida exponeringen, motsvarande Naturvårdsverkets definition 
Känsliga markanvändning antas exponering via tre vägar: hudupptag, oralt intag 
samt intag av egenodlade grönsaker. Vid denna bedömning antas människor bo på 
platsen, och därför utökas exponeringsfrekvensen till 300dagar per år för 
beräkningen av medelexponering och 365dagar per år vid RME. 

4.2.3 Beräkningsmodellen  

Beräkningsmodellerna som har använts för att beräkna respektive exponeringsväg 
är hämtade ur U.S. EPA:s rapport Risk assessment guidance for superfund, 

Volume 1. Då ingen undersökning angående frekvensen av män eller kvinnor som 
besöker Saltviken gjorts används data från könsspecifika undersökningar baserade 
på kvinnor i beräkningarna. Modellerna för beräkningarna redovisas för 
respektive exponeringsväg nedan. De parametrar som presenteras i styckena 3.2.4 
tom 3.2.6 redogörs noggrannare för i stycket 3.2.7. 

4.2.4  Intag av jord  

Intag av jord sker oralt genom kontaminerade händer och fingrar samt genom 
hudupptag. Det finns inga boende i närheten så för den nuvarande 
markanvändning används endast sommarperioden som en potentiell 
exponeringstid. För den framtida markanvändningen antas boende i området och 
exponeringstiden höjs därför till 365 dagar vilket även motsvarar 
Naturvårdsverkets riktlinje för känslig markanvändning. 

Formel 1, Intag av jord (mg/kg-dag)= 
ATBW

EDEFFICFIRCS

×

×××××

 

4.2.5  Hudkontakt 

Föroreningar kan fastna på huden och sedan ta sig in i blodet. De mest utsatta 
delarna på kroppen är händer, armar, ben och fötter. Exponeringstiden för 
hudkontakt är något mindre än för direkt intag av jord vilket beror på att huden är 
mindre mottaglig när den skyddas av kläder för exponering.  

Formel 2, Hudkontakt (mg/kg-dag) = 
ATBW

EDEFABSAFSACFCS

×

××××××
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4.2.6  Intag av frukt och grönsaker 

På grund av den aktuella situationen på området beräknas inte intaget av 
egenodlade grönsaker och frukt för den nuvarande markanvändningen utan endast 
för framtida markanvändning. Om området bebyggs bör det finnas kännedom om 
potentiella risker med att odla och äta egna grönsaker och frukter. 

Formel 3, Intag av frukt och grönsaker (mg/kg-dag) = 
ATBW

EDEFFIIRCF

×

××××

 

Formel 4, koncentration i grödan CFx = CS   Kpl ×  

4.2.7 Underlag som använts för modellparametrar 

Faktorerna som använts vid beräkningarna redovisas i tabell 4.1 nedan. 
Beräkningarna som gjorts har bestämt medel samt en rimlig maximal exponering 
(RME) för området. 

Tabell 4.1: Faktorer för beräkningar av risker. 

Faktor Betydelse 

CS Halt av förorening i jord/sediment (mg/kg) 
IR Intag av jord/sediment (mg/dag) 
CF 
CFx 

Omvandlingsfaktor (106kg/mg) 
Koncentration i gröda (mg/kg) 

FI Andel av intaget från området 
EF Exponeringens frekvens (dagar/år) 
ED Exponeringens längd (år) 
BW Kroppsvikt (kg) 
AT Genomsnittlig tid för exponering (dagar) 
SA Hudyta mottaglig för exponering (cm2/tillfälle) 
AF Mängd jord/sediment som fastnar på huden (mg/cm2) 
ABS 
Kpl 

Absorptionsfaktor 
Biokoncentrationsfaktor för grödan  

 

− AF: Beskriver hur mycket jord/sediment som fastnar på huden. U.S. EPAs 
Dermal exposure assessment 1992 anger att 0,2mg jord/cm2 fastnar på 
huden vid medelexponeringsberäkning och 1mg/cm2 vid RME. 

− CS: Anger koncentrationen av föroreningen i marken, vilket uppmätts vid 
den markkemiska undersökningen. Här har använts medelvärde av de 
uppmätta metallkoncentrationerna i mark vid beräkning av 
medelexponering, samt 95:e percentilen för RME. För hudupptag samt 
oralt intag beräknas medelvärden och 95:e percentiler för de prover som 
tagits vid ytan samt på 30 cm djup. För intag av egenodlade grönsaker 
används medelvärden och 95:e percentilen för samtliga nivåer. 
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− ABS: Absorptionsfaktorn. Metallerna bly, koppar och zink har samma 
absorptionsfaktor. Vi antar att en absorption in i kroppen från jord både för 
medelvärde samt för rimlig maximal exponering är 1%, vilket ger 0,01 i 
formeln (Naturvårdsverket 2007). 

− FI: Anger hur stor andel av intaget som beräknas komma från det 
undersökta området. I dessa beräkningar antas värdet 1. 

− CF: Omvandlingsfaktor 106 för formel 1 samt 2.  

− CF
x
:  För formel 3 är CF metallens koncentration i grödan vilken beräknas 

enligt formel 4 och anges i tabell 4.2 nedan. 

             Tabell 4.2: Koncentration i gröda, mg/kg. 

CF Medel RME 

Koppar 104,23 293,21 

Zink 248,21 2771,32 

Bly 0,73 3,90 
            

− Kpl: Total biokoncentrationsfaktor för grödan (Naturvårdsverket 1997). 
Denna är unik för varje metall, och är för koppar lika med 0,016; för bly 
0,003 och för zink 0,044. 

− IR: Intag av jord. Här har data från U.S. EPA (1989) använts. Där antar 
man att små barn exponeras mer genom större intag, i beräkningarna 
används inga särskilda gränser för barn med onormalt stort hand till mun 
beteende (pica) vilka kan ha upp till 100 gånger så högt intag.. För 
Saltvikens riskbedömning användes värdet 100mg/dag för barn som 
medelvärde och 400mg/dag som RME. För vuxna används 50mg/dag som 
medelvärde och 200mg/dag som RME. 
För intag genom odlade grönsaker används Riksmaten barn 2003 för barn, 
värdet 43g/dag för medel och 138g/dag som RME. För vuxna används 
Riksmaten 1997 och medelvärdet 113g/dag samt RME som 251g/dag. 

− SA: Mottaglig hudyta för vuxna. Värden från U.S. EPA (1997) har använts 
här enligt följande: 4 250cm3 för medelexponering och 5 250cm3 för 
RME. För barn används värden från U.S. EPA (2002), vilka redovisas 
som: 3 000cm3 som medel och 3 500cm3 som RME. Värdena grundar sig 
på 25% av den totala kroppsytan vid 50:e samt 95:e percentilen. 
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− EF: Anger exponeringsfrekvens, dvs hur många dagar per år som 
exponering sker. Då som ovan nämnts ingen platsspecifik enkätstudie över 
besöksfrekvens och beteende på platsen har ägt rum antas här att 
besöksfrekvensen vid dagens markanvändning är som störst under 
sommartiden. Ett antaganade har gjorts om maximalt 70 besöksdagar per 
år, med ett medel 30 dagar vid nuvarande markanvändning och 300 samt 
365 dagar/år för framtida markanvändning. Dessa exponeringsfrekvenser 
har även använts som tid för exponering av odlade grönsaker i scenariot 
med en framtida, känslig markanvändning . Vuxnas vistelse på området 
anses vara mer jämnt fördelad över året, men även här antas besöken vara 
mest frekventa under sommarperioden. 

− ED: Anger exponeringens varaktighet, vilket är antalet år som individen 
som blir exponerad bor i området. Vid Saltviken finns idag inga 
bostadshus i direkt anslutning till platsen för det gamla kopparverket utan 
individer som exponeras vistas troligt vid de båthus som används främst 
under sommarperioden. Området antas besökas dels av omkringboende 
men även av personer som är på tillfälligt besök i området. Varaktigheten 
har antagits vara 35år vid medelexponering och 70 år vid RME.     

− BW: Anger kroppsvikten. För beräkning av medelexponering har 15,2 kg 
använts för barn och för vuxna 67,7kg. För RME har 5:e percentilen 
använts vilket motsvarar 12kg för barn och 52kg för vuxna (U.S. EPA 
2002).  

− AT: Den genomsnittliga tid i dagar som exponeringen sker över. Beräknas 
för icke carcinogena ämnen som ED x 365. 

5 RESULTAT OCH DISKUSSION 
Vid den inledande jämförelsen mellan metallkoncentrationer i mark uppmätta 
efter analys av samlingsprover på ackrediterat laboratorium och 
Naturvårdsverkets jämförvärden (Naturvårdsverket 1999a) så konstaterades att 
koppar, zink, bly och arsenik var förhöjda på studieområdet. Samtliga av dessa 
metaller kan ge betydande toxiska effekter (se bakgrund kap.2). 

5.1 Markprover 

Av de förhöjda metallerna undersöktes Cu, Zn och Pb vidare genom att totalhalter 
bestämdes på samtliga prover med hjälp av AAS. Glödförlusten varierade kraftigt 
i materialet mellan 0,79 till 80,75 %. pH mätt i vatten varierade mellan 4,68 och 
6,29. pH mätt i kaliumklorid varierade mellan 3,10 och 6,20. Bilaga 1 visar pHH20, 
pHKCl, glödförlust samt metallhalt med lakning genom 7 M salpetersyra (HNO3). 
Bilaga 2 visar även den samtliga parametrar men då efter lakning med ättiksyra 
(HAc).   
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5.1.1 Salpetersyralakning av markprover 

Koppar var den metall som uppmätte högst halt med cirka 83 000mg/kg TS som 
högsta värde vid punkten E50 på en av de upphöjda ytorna där muffelugnarna 
troligen varit placerade och med cirka 50mg/kg TS som lägsta värde vid punkten 
B30 som togs i närheten av E-provet. Glödförlusten vid den punkt med högst 
uppmätta värdet av koppar var endast 3,31 % och vid det lägst uppmätta värdet 
var glödförlusten även där relativt låg med 5,39 %. Medelvärdet för de ytliga 
proverna efter salpetersyralakningen var för koppar 6622mg/kg TS, för de 
mellandjupa proverna 3297mg/kg TS, för de djupa proverna 10169mg/kg TS och 
medelvärdet för samtliga proverna var 6514mg/kg TS. Man kan därmed inte säga 
att halten av koppar ökar eller minskar med ökande djup. Dock finns det högsta 
medelvärdet för de djupaste proverna vilket kan antyda att fastläggningen av 
koppar är högre djupare i marken. Det visar dessutom att en betydande transport 
av koppar skett från de övre markskikten och nedåt.  

Zink varierade från det högsta värdet på cirka 73 000mg/kg TS vid provpunkt F10 
som ligger där muffelugnarna varit placerade till cirka 14mg/kg TS vid punkten M 
20 som ligger längre ner på området. Glödförlusten var 2,11 % vid F10 och 1,48 
% vid M20. Medelvärdet för de ytliga proverna var 5862mg/kg TS, för de 
mellandjupa proverna 5580mg/kg TS, för de djupa proverna 6420mg/kg TS och 
för samtliga prover 5641mg/kg TS. Även för zink finns det högsta medelvärdet 
för de djupa proverna vilket återigen kan antyda en högre fastläggning djupare i 
marken, samt att transport nedåt i markprofilen har skett. 

Bly hade värden mellan cirka 1 500mg/kg TS vid provpunkt F10 där 
muffelugnarna legat till cirka 13mg/kg TS vid punkten M 20, vid samma punkt 
som zink visade den lägsta koncentrationen. Glödförlusten var vid F10 2,11 % 
och vid M20 1,48 %. Medelvärdet för de ytligaste proverna var 230mg/kg TS, för 
de mellandjupa proverna var medelvärdet 168mg/kg TS, för de djupa proverna 
306mg/kg TS och för samtliga prover 244mg/kg TS. Resultaten här är desamma 
som för koppar och zink, med det högsta medelvärdet vid de djupa proverna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att provpunkterna där muffelugnarna har funnits 
uppvisar några av de högsta värdena av samtliga analyserade metaller tillsammans 
med utspridda punkter i de nedre regionerna av provtagningsområdet.  

5.1.2 Ättiksyralakning av markprover 

Jorden som användes för ättiksyralakningen var från samma förbehandling som 
vid salpetersyralakningen, därför är glödförlust, pHH20 samt pHKCl desamma. Vid 
lakningen med ättiksyra uppmättes generellt lägre värden än vid lakning med 
salpetersyra. Kopparhalterna varierade här mellan cirka 108 000mg/kg TS vid 
provpunkt E50 och cirka 8mg/kg TS vid punkt J20. Glödförlusten var vid E50 
3,31 % och vid J20 75,66 %. Zink hade som högsta värde 1 300mg/kg TS vid E50 
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och som lägsta värde 2,25mg/kg TS vid punkten M20. Glödförlusten vid dessa 
punkter var 3,31 % vid E50 och 1,48 % vid M20. Blyhalterna hade ett toppvärde 
på cirka 870mg/kg TS vid provpunkt E50 och som lägsta värde 0,51mg/kg TS vid 
punkten M20. Vid ättiksyralakningen ser toppvärdenas placering ut som för 
salpetersyralakningen med högst uppmätta metallvärden vid muffelugnarnas 
troliga placering men även utspritt längre ner i området. 

Nedan visas markprovernas koppar, zink och blyhalter i tre separata figurer (Figur 
5.1 till 5.3). 

  

Figur 5.1: Kopparhalter vid respektive provgrops 10 cm:s prov. Blå staplar är resultat efter 
lakningen med salpetersyra och röda staplar är efter lakning med ättiksyra. 

 

Figur 5.2: Zinkhalter vid respektive provgrops 10 cm:s prov. Blå staplar är resultat efter lakningen 
med salpetersyra och röda staplar är efter lakning med ättiksyra. Provresultat från provpunkt F är 
här uteslutna på grund av dess extremt höga värde (73832mg/kg TS). 
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Figur 5:3 Blyhalter vid respektive provgrops 10 cm:s prov. Blå staplar är resultat efter lakningen 
med salpetersyra och röda staplar är efter lakning med ättiksyra. Provresultat från provpunkt F är 
här uteslutna på grund av dess extremt höga värde (1511mg/kg TS). 

Skillnaden mellan lakning med salpetersyra och ättiksyra framgår tydligt av 
figurerna ovan från de ytliga proverna. De högsta halterna återfinns vid lakning 
med salpetersyra med undantag från E10 där en högre koncentration kunde 
påvisas med HAc. Vid denna provpunkt kunde ingen tydlig profil ses i marken 
vilket tyder på en kraftig påverkan av föroreningar. Den högre halten efter lakning 
med HAc är svårt att spekulera kring, dock finns alltid en risk under analys att 
provet inte blivit helt omblandad. 

5.3 Sedimentprover 

Resultaten från sedimentanalyserna redovisas i Tabell 5.2. Resultaten har delats 
upp med resultat från lakning med salpetersyra respektive ättiksyra. Prover tagna 
från den yttre provpunkten definieras som D följt av djup i centimeter och prov 
från inre provpunkt betecknas med G.  
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Tabell 5.2: Resultat över sedimentsprovtagningen. Djupdel (D) samt grunda delområdet (G) 

efterföljt av djup i cm. I mitten redovisas glödgningsförlust i %. 

HNO3   HAc 

  

Cu         

(mg/kg) 

Zn       

(mg/kg) 

Pb       

(mg/kg) 

Glödgning-

sförlust % 

Cu      

(mg/kg) 

Zn           

(mg/kg) 

Pb      

(mg/kg) 

D 0-6 81,0 166 44,4 24,9 20,5 183 10,1 

D 6-10 84,4 185 46,4 23,1 51,0 212 14,5 

D 10-14 107 204 55,5 21,8 16,7 214 8,79 

D 14-18 103 226 59,3 20,2 8,80 241 9,60 

D 18-22 122 243 62,8 19,8 14,6 271 6,45 

D 22-26 119 274 68,4 17,9 14,8 287 6,94 

D 26-30 105 214 56,6 16,9 6,04 198 5,41 

D 30-34 106 227 53,7 16,3 8,87 224 1,95 

D 34-38 119 199 51,5 14,9 10,0 174 8,18 

D 38-42 188 171 55,5 16,0 25,6 130 4,12 

 
       

G 0-6 394 156 57,6 21,4 41,1 108 6,05 

G 6-10 520 172 63,9 19,3 94,8 134 5,43 

G 10-14 622 177 66,1 16,6 170 142 5,36 

G 14-18 396 137 52,3 15,2 70,5 98,5 1,61 

G 18-22 151 100 37,6 15,1 11,1 33,1 1,41 

G 22-26 225 103 38,4 15,5 10,8 37,4 1,38 

  
       

Medel D 113 211 55,4 19,2 17,7 213 7,60 

Medel G 385 141 52,6 17,2 66,4 92,1 3,54 

 

5.3.1 Salpetersyralakning för sediment 

Kopparhalterna var överlag högre vid den inre provpunkten, där de varierade 
mellan cirka 150 och 600 mg/kg TS efter lakningen med saltpetersyra. Maxvärdet 
återfanns vid 10-14 cm djup och lägsta värdet vid 18-22cm. Vid den yttre 
provpunkten varierade värdena mellan cirka 80 och 190mg/kg TS, med det högsta 
värdet från 38-42cm djup och lägsta från 0-6cm.  

Även för zink finns en topp vid 10-14 cm vid den inre punkten. Värdet här är 
cirka 170mg/kg TS, medan det lägsta värdet återfinns vid 18-22cm och är cirka 
100mg/kg TS. Värdena för zink är i allmänhet högre vid den yttre provpunkten 
jämfört med koppar som uppvisade de högsta värdena vid den grunda delen. Vid 
den yttre provpunkten varierade värdena mellan cirka 165 och 270mg/kg TS med 
högsta halten vid 22-26cm och lägsta vid 0-6cm. 
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Blyhalterna ser ganska lika ut vid de båda provpunkterna. Även här ser man dock 
en topp för värdena vid den inre provpunktens 10-14 centimeters intervall på cirka 
66mg/kg TS och den lägsta halten på cirka 37 vid 18-22cm. Vid den yttre punkten 
ser man det högsta värdet vid 22-26cm och även där cirka 60mg/kg TS. Det lägsta 
värdet finns vid 0-6cm och är cirka 44mg/kg TS.  Fig. 5.4 till 5.6 illustrerar 
metallernas koncentrationsprofiler med de båda använda lakningarna.  

5.3.2 Ättiksyralakning av sediment 

Resultaten för ättiksyralakningen visade samma koncentrationsprofiler som efter 
lakningen med salpetersyra. Koncentrationerna var dock genomgående lägre, 
precis som för markproverna. Koppar uppvisar även med ättiskyra som 
lakningsmedel en topp vid 10-14cm vid den inre provpunkten. Värdet var här 
cirka 170mg/kg TS. I allmänhet var det lägre värden vid den yttre provpunkten. 

Zink uppvisar vid den yttre provpunkten även för denna lakning en topp vid 22-
26cm och ett värde på cirka 280mg/kg TS. För den inre provpunkten som hade i 
genomsnitt lägre värden visades en topp vid 10-14cm och där cirka 140mg/kg TS. 

För bly uppmättes relativt låga värden med denna lakning och värdena varierade 
vid den inre provpunkten mellan cirka 1 till 6mg/kg TS. Vid den yttre 
provpunkten uppmättes något högre halter och värdena låg här mellan cirka 2 och 
14mg/kg TS.  

Figur 5.4 till 5.6 visar koncentrationerna efter de olika lakningarna med de 
varierande djupen på y-axeln. Man kan tydligt se toppar i koncentrationerna för 
båda lakningarna vid provpunkten D på cirka 20cm djup för alla metallerna, likaså 
för den grunda delen följer samtliga metaller en kurva med en koncentrationstopp 
vid cirka 12cm. Dessa toppar av koncentrationer beror troligen på att 
verksamheten var i drift under just den tiden då det sedimentet har avsatts. 
Metallerna har sedan fortsatt att transporterats från marken till havsviken vilket 
ger den avtagande koncentrationskurvan ovanför toppen. Den höga 
koncentrationen i sedimentet under toppen beror troligen på omblandning i 
sedimentet genom olika aktiviteter exempelvis bioturbation.  

I figur 5.5 kan man se att zinkhalterna för ättiksyralakningen och 
salpetersyralakningen följer varandra relativt väl. Detta tyder på att den största 
andelen zink sitter relativt lätt bundet. Vi kan se på resultaten från zinkanalysen 
att denna metall har lakats ut i höga halter även med ättiksyra. Detta kan förklaras 
med att metallern endast finns i en lättlakad form och inte sitter lika hårt i 
materialet som övriga metaller och kan därför lakas ut genom lakning med 
ättiksyra. Vi ser också att bly är den metall som sitter hårdast bundet då det är 
störst skillnad mellan de olika lakningarna där.  
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Figur 5.4 A-B: Figurerna visar koncentrationer (mg/kg TS) på x-axeln mot djupet i sedimentet 
(cm) på y-axeln. Röd linje visar koncentration efter lakning med salpetersyra och blå linje visar 
koncentration efter lakning med ättiksyra. 

Figur 5.5 A-B: Figurerna visar koncentrationer (mg/kg TS) på x-axeln mot djupet i sedimentet 
(cm) på y-axeln. Röd linje visar koncentration efter lakning med salpetersyra och blå linje visar 
koncentration efter lakning med ättiksyra.  

Figur 5.6 A-B: Figurerna visar koncentrationer (mg/kg TS) på x-axeln mot djupet i sedimentet 
(cm) på y-axeln. Röd linje visar koncentration efter lakning med salpetersyra och blå linje visar 
koncentration efter lakning med ättiksyra. 
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5.4 Korrelation mellan metallkoncentrationer och glödförlust 

samt pH 

Eftersom rörligheten av metaller generellt sett är starkt kopplad till pH-värde och 
halten organiskt material, så gjordes en översiktlig kontroll av korrelationen 
mellan halten av metaller och glödförlust samt pH (Fig 5.7 till 5.9). Som synes i 
figurerna saknas något tydligt samband. Eftersom både pH och halten organiskt 
material varierar inom intervall som mycket väl skulle kunna ha en inverkan på 
metaller som är känsliga för förändringar i dessa båda parametrar, så dras 
slutsatsen att det ändå finns andra faktorer som är ännu viktigare. Sådana kan vara 
till exempel storleksfördelning på det kontaminerade materialet. Finns gott om 
förorenade mineral-partiklar av de mindre storleksfraktionerna kan den 
huvudsakliga spridningen ha ägt rum genom att sådana mindre markpartiklar har 
transporterats nedåt genom marken samt avrunnit utmed ytan och ut i viken.  

 Figur 5.7 A-B: Figurerna visar halterna av koppar(mg/kg TS) mot glödförlust % samt pH.  

 Figur 5.8 A-B: Figurerna visar halterna av zink (mg/kg TS) mot glödförlust % samt pH. 
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 Figur 5.9 A-B: Figurerna visar halterna av bly (mg/kg TS) mot glödförlust %   samt pH. 

I figurerna ovan har koncentrationsskalorna fått minskas för att kunna visualisera 
korrelationen mellan glödförlust och pH. Detta har medfört att kopparprover med 
koncentration över 25 000mg/kg TS, zinkprover över 600mg/kg TS samt 
blyprover över 1000mg/kg TS har valts att inte redovisas i Fig. 5.7 till 5.9. 

5.5 RISKBEDÖMNING 

5.5.1 Bedömning av föroreningsnivå i mark: jämförelse med 

jämförvärden och riktvärden 

Vid den inledande jämförelsen mellan metallkoncentrationer i mark uppmätta 
efter analys av samlingsprover på ackrediterat laboratorium och 
Naturvårdsverkets jämförvärden (Naturvårdsverket 1999a) så konstaterades av 
koppar, zink, bly och arsenik var förhöjda på studieområdet. Av dessa undersöktes 
de första 3 vidare genom att samtliga insamlade prover analyserades med 
avseende på dessa metaller med hjälp av AAS (flamma). I den studie som 
presenteras här har medelvärden för dessa metaller sedan använts för att med 
större tillförlitlighet beräkna hur många gånger högre än Naturvårdsverkets 
jämförvärden som de olika metallkoncentrationerna var. För koppar användes ett 
medelvärde på 6514mg/kg TS, för zink 5641mg/kg TS samt för bly 244mg/kg TS 
vid salpetersyralakningen och för ättiksyra lakningen används för koppar 
5002mg/kg TS, zink 157mg/kg TS samt bly 52mg/kg TS. För arsenik har uppmätt 
värde från ALS använts. Tillståndet redovisas i tabell 5.3. 
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Tabell 5.3: Avvikelse från jämförvärden (hämtade från Naturvårdsverket (1999a)) och riktvärden 
(Naturvårdsverket 2007) samt bedömning av tillstånd baserat på riktvärdet. KM = känslig 
markanvändning.  MKM= mindre känslig markanvändning. 

Ämne Jämförvärde 

(mg/kg  TS) 

Avvikelse 

från 

jämförvärde 

Riktvärde 

KM:MKM 

(mg/kg TS) 

Kvot 

konc/riktvärde 

KM:MKM 

Bedömning av 

tillstånd 

KM:MKM  

Koppar 25 260 ggr 80:180 81:36 
Mycket allvarligt: 

Mycket allvarligt 

Zink 60 94 ggr 250:500 <1:5 
Mindre allvarligt: 

Allvarligt 

Bly 20 12 ggr 50:400 23:1 
Mycket allvarligt: 

Mycket allvarligt 

Arsenik 10 3,5 ggr 10:25 3,5:1,4 
Allvarligt:Måttligt 

allvarligt 

 

Av tillståndet att döma finns det en relativt stor risk att miljön och organismer 
redan har eller kommer att påverkas av de höga halterna av tungmetaller. 
Tillståndet bedöms som mycket allvarligt för både koppar och zink för samtliga 
markanvändningstyper. För bly är tillståndet allvarligt vid framtida 
markanvändning och mindre allvarligt för nuvarande markanvändning. Som 
avvikelserna visar på är området med största sannolikhet påverkat av punktkälla. 

Den nuvarande markanvändning kan betraktas som mindre känslig. Människor 
besöker inte platsen regelbundet (med undantag från sommarhalvåret) och det 
finns inga boende på området. Dock kan markanvändningen ändras till den 
känsliga karaktären till följd av bebyggelse och heltidsvistelse på platsen, och 
detta antagande har legat till grund för den mer framåtblickande riskbedömningen. 

5.5.2 Bedömning av föroreningsnivå i sediment: jämförelse med 

jämförvärden och effektgräns-värden 

Svenska Naturvårdsverket redovisar jämförvärden för sediment på liknande sätt 
som för mark där avvikelser från jämförvärdet på samma sätt används för att 
bedöma hur stor påverkan från punktkälla är. Avvikelsen från jämförvärdet 
redovisas i Tabell 5.4. nedan. 
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Tabell 5.4: Avvikelsen (ggr) från jämförvärde (Naturvårdsverket 1999b).   

  
Cu       Zn           Pb       

  

D 0-6 5,4 1,9 1,8   

D 6-10 5,6 2,2 1,9   

D 10-14 7,2 2,4 2,2  Mycket stor avvikelse 
D 14-18 6,8 2,7 2,4  Stor avvikelse 

D 18-22 8,2 2,9 2,5  Tydlig avvikelse 

D 22-26 7,9 3,2 2,7  Liten avvikelse 

D 26-30 7,0 2,5 2,3   

D 30-34 7,1 2,7 2,1   

D 34-38 7,9 2,3 2,1   

D 38-42 12,5 2,0 2,2   

          

G 0-6 26,3 1,8 2,3   

G 6-10 34,7 2,0 2,6   

G 10-14 41,5 2,1 2,6   

G 14-18 26,4 1,6 2,1   

G 18-22 10,1 1,2 1,5   

G 22-26 15,0 1,2 1,5   
 

 

Det finns inga Svenska riktvärden som anger effektgränser för havssediment. 
Därför använder man sig ännu av internationellt framtagna gränser, då oftast 
Amerikanska NOAA (North American Oceanic Atmospheric Administration). 
Effektgränserna anger koncentrationer som man vid eller över kan förvänta en 
biologisk effekt på den känsligaste arten. NOAA:s effektgränser för metaller i 
sediment redogörs för nedan. 

Tabell 5.5: Effektgränser för havssediment enligt NOAA (Naturvårdsverket 1999b). 

Metall 
Effektgräns 

mg/kg 

Koppar 70 

Bly 35 

Zink 120 

 

Det är endast två värden vid lakningen med salpetersyra som inte överskrider 
effektgränserna och det är för zink vid 18 respektive 22cm djup vid den inre 
provpunkten. Övriga 46 prover från sediment överskrider alltså NOAA:s gränser 
för Cu, Pb och Zn. Detta innebär att de metallkoncentrationer som idag finns i 
sedimenten är höga nog för att orsaka skador. För samtliga metaller återfinns dock 
de lägsta koncentrationerna vid ytan, vilket tyder på att läckaget från mark till 
sediment idag är lägre än det varit historiskt. Således bör sedimentet idag, 
såtillvida det inte rörs upp på något sätt, utgöra en mindre källa till giftiga metaller 
än vad det gjort tidigare.   
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5.5.3 Volymen av föroreningar i mark 

Området har en total storlek om cirka 130 x 30 m. Föroreningarna varierar i halter 
på området och även på djupet. Genom att använda det totala djupet (50cm) som 
proverna togs på erhölls en total volym om cirka 1 950m3 jord. Vattenhalt samt 
densitetsbestämning har gjorts på delar av jordproverna. Densiteten i morän 
varierade men efter analys av delar av jordproverna användes 1 400kg/m3 som 
medelvärde för torrdensitet. Analysen utfördes genom att väga en bestämd mängd 
jord (1 liter) från utvalda prover. 

Uträknade värdet för volymen jord för hela området är cirka 1950m3. Med en 
densitet på 1400kg/m3 ger det en total jordmängd om cirka 2700ton. Genom 
denna beräknade mängd jord på området får vi en total mängd koppar på cirka 
18ton, zink cirka 15,5ton och bly cirka 0,7ton. Medelvärden har använts för 
samtliga beräkningar. 

Volym jord: 130m x 30m x 0,5m = 1950m3 

Mängd jord: 1950m3 x 1400kg/m3 = 2730000kg, cirka 2700ton 

Mängd koppar: 2730000kg x 6514mg/kg TS = 17783kg, cirka 18ton 

Mängd zink: 2730000kg x 5641mg/kg TS = 15399kg, cirka 15,5ton 

Mängd bly: 2730000kg x 244mg/kg TS = 666kg, cirka 0,7ton. 

5.5.4 Spridningsförutsättningar 

Spridningen av metaller från det förorenade markområdet till vattenmiljön sker 
med stor sannolikhet. Detta antagande styrks av att höga halter av koppar, zink 
och bly har uppmätts i sedimentet utanför området samt av att koncentrationen av 
de undersökta metallerna var högre längre ner i marken än vid ytan. Hur snabbt 
och i vilka mängder spridningen sker är svårt att avgöra. Dock noterades höga 
halter av metallerna även i de ytliga skikten i sedimentet, vilket tyder på att 
läckage från land fortfarande sker. Vid kopparanalyserna har exempelvis vid den 
djupa delen i markhorisonten cirka 54 % av den totala halten koppar i marken 
återfunnits genom lakning med HAc. På grund av den höga halten som uppmätts i 
den svagare lakningen anses metallernas spridningsmöjligheter som stor.  

Föroreningarna som återfinns i sedimentet i viken utanför området kan även dessa 
läcka och transporteras längre ut i havsmiljön. Genom analyserna som gjorts vid 
denna undersökning kan vi påvisa att det även längre ut i viken finns en förhöjd 
halt av tungmetaller. Detta tyder sannolikt på att sedimentet i den inre viken 
”läcker” tungmetaller. Omfattningen av spridningen från mark till sediment är 
svår att bedöma men resultaten tyder på att det fortfarande lakas metaller till 
sedimenten. Halterna av tungmetaller i markområdet är så förhöjda att en trolig 
spridning även kan fortsätta i ett längre tidsperspektiv. 
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5.6 Exponeringsbedömning 

Resultaten från riskbedömning skiljer sig mycket mellan den nuvarande och en 
potentiell framtida markanvändning. De TDI värden som finns redovisade i tabell 
5.6 till tabell 5.9 är hämtade från Naturvårdeverket. Dock anser Naturvårdsverket 
att för koppar och zink bör endast 50% av TDI värdet uppfyllas från ett förorenat 
område på grund av att man även kan bli exponering för metallerna på andra sätt. 
För utfasningsämnet bly bör endast 20% av TDI uppfyllas från ett förorenat 
område, dessa undre gränser finns inom parantes i tabellerna. 

Tabell 5.6: Exponering vid nuvarande markanvändning för barn. 

Beräknat dagligt intag nuvarande markanvändning  

Barn 

Hudupptag          

mg/kg-dag 

Oralt intag   

mg/kg-dag 

Totalt           

mg/kg-dag   

Medel RME Medel RME Medel RME TDI 

Cu 0,00021 0,0094 0,0036 0,11 0,0038 0,12 0,50(0,25) 

Zn 0,00019 0,029 0,0032 0,34 0,0034 0,37 0,30(0,25) 

Pb 0,0000075 0,00059 0,00012 0,0067 0,00013 0,0073 0,0035(0,0007) 
 

För barn är värdena för både zink och bly över TDI gränserna. Detta gäller för 
beräkningen av RME där alltså 95% av de uppmätta värdena finns med. Då 
gränsvärdet är överskridet finns det en mycket stor risk att ett barn som blir 
exponerat kan få effekter av den förorenade marken. Resultaten för nuvarande 
markanvändning för barn redovisas i tabell 5.6. 

Tabell 5.7: Exponering vid nuvarande markanvändning för vuxna. 

Beräknat dagligt intag nuvarande markanvändning  

Vuxna 

Hudupptag      
mg/kg-dag 

Oralt intag     
mg/kg-dag 

Totalt          
mg/kg-dag   

Medel RME Medel RME Medel RME TDI 

Cu 0,000068 0,0033 0,00040 0,012 0,00047 0,016 0,50(0,25) 

Zn 0,000060 0,010 0,00036 0,039 0,00042 0,049 0,30(0,25) 

Pb 0,0000024 0,00020 0,000014 0,00078 0,000016 0,0010 0,0035(0,0007) 

 

För vuxna är värdena för koppar och zink något mer under TDI både för 
medelexponering och RME. Om man använder det lägre TDI värdet hamnar bly 
över gränsen. Det är alltså inte lika stor risk att en vuxen blir så pass exponerad att 
det ger negativa följder som hos barn dock finns en risk för exponering av bly. 
Värdena för nuvarande markanvändning redovisas i tabell 5.7 för vuxna. 
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Tabell 5.8: Exponering vid framtida markanvändning för barn. 

Beräknat dagligt intag framtida markanvändning  

Barn 

Hudupptag 

mg/kg-dag 

Oralt intag 

mg/kg-dag 

Grönsaker   

mg/kg-dag 

Totalt     

mg/kg-dag   

Medel RME Medel RME Medel RME Medel RME TDI 

Cu 0,0021 0,049 0,036 0,56 0,024 0,65 0,062 1,26 0,50(0,25) 

Zn 0,0019 0,15 0,032 1,76 0,058 6,11 0,091 8,02 0,30(0,25) 

Pb 0,00007 0,0031 0,0012 0,035 0,00017 0,0086 0,0015 0,047 0,0035(0,0007) 

 

Vid en framtida markanvändning Fig 5.8-5.9 med boende på området är värdena 
mycket högre än vid nuvarande markanvändning. För barn överskrids 
gränsvärdena för samtliga metaller vid RME. Zinkvärdet överskrids med över 
26gånger. Riskerna för att allvarliga skador skall uppkomma är alltså mycket 
troliga. 

Tabell 5.9: Exponering vid framtida markanvändning för vuxna. 

Beräknat dagligt intag framtida markanvändning  

Vuxna 

Hudupptag 

mg/kg-dag 

Oralt intag 

mg/kg-dag 

Grönsaker 

mg/kg-dag 

Totalt mg/kg-

dag   

Medel RME Medel RME Medel RME Medel RME TDI 

Cu 0,00068 0,017 0,0040 0,065 0,014 0,27 0,019 0,35 0,50(0,25) 

Zn 0,00060 0,053 0,0036 0,20 0,034 2,57 0,038 2,82 0,30(0,25) 

Pb 0,000024 0,0011 0,00014 0,0041 0,00010 0,0036 0,00026 0,0087 0,0035(0,0007) 
 

För vuxna överskrids samtliga metaller om man för koppar använder det undre 
TDI värdet (tabell 5.9). Dock är värdena för vuxna även i framtida 
markanvändning något lägre än för barn vilket bland annat beror på fysiologiska 
parametrar. Överskridandet av gränsvärdena kan alltså leda till skador även på 
vuxna individer. 
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6 Slutsats 
Kopparverket som endast var i drift under cirka 8 år och dessutom under slutet på 
1800-talet har ändå satt sina spår in i nutiden och utgör en miljörisk. 

Halter av tungmetallerna koppar, zink och bly har undersökts genom lakning med 
salpetersyra samt ättiksyra. Mycket höga halter av samtliga metaller har hittats i 
både mark och sediment.  

De tungmetaller som har hittats på platsen är potentiellt farliga både för miljön 
och för människor. Metallerna kan orsaka skada även i små mängder. Tillståndet 
för koppar och zink är mycket allvarligt både för känslig markanvändning samt 
mindre känslig markanvändning. För bly anses tillståndet mindre allvarligt för 
MKM och allvarligt för KM. Föroreningsmängderna är totalt 5,3ton för de tre 
analyserade metallerna. Den största delen består av koppar och zink men bly 
förorenar ändå med cirka 0,6ton i området.  

Riskbedömning visar på risk för barn att vistas på området vid en nuvarande 
markanvändning och för både barn och vuxna vid en potentiell framtida 
markanvändning. 

Med avseende på att området där Saltvikens kopparverk har funnits är skyddat 
som främst som riksintresse för naturvård är det av stor vikt att miljön i området 
bevaras. Det är viktigt att se till att naturområden som skyddats som riksintressen 
bevaras för framtiden. Riskerna som finns med området bedöms som stora, inte 
endast ur miljösynpunkt utan även rent hälsomässigt för människan.  

7 Tack 
Det har varit många som på ett eller annat sätt har varit inblandade i mitt arbete 
och alla dessa vill jag tacka. 
Särskilt tack till min handledare Anna Augustsson som har hjälpt mig mycket 
under arbetets gång. Tack även till Agneta Häggerud och Sara Gunnarsson för all 
hjälp under mina laborationer. Slutligen även tack till Anders Svensson och Anna 
Aleljung på Länsstyrelsen i Kalmar. 
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Bilaga 1 

HNO3 

 

Cu           

(mg/kg) 

Zn          

(mg/kg) 

Pb       

(mg/kg) 

Glödför-

lust 
pH pH KCL 

A 10 2340 75,0 87,2 42,7 5,84 4,76 

A 30 399 115 29,5 1,60 5,43 4,41 

A 50 284 32,6 350 1,27 5,61 4,64 

B 10 132 47,8 41,0 11,6 5,06 4,83 

B 30 51,7 46,5 22,9 4,00 5,96 4,72 

B 50 57,7 118 36,7 5,39 6,08 4,50 

C 10 1030 113 93,4 57,7 5,88 3,31 

C 30  314 90,2 77,2 14,3 5,34 3,79 

C 50 484 82,5 100 5,95 6,05 6,20 

D 10 20800 411 201 7,11 6,00 4,10 

D 30 5390 87,9 44,2 3,69 6,02 4,83 

D 50 2410 42,0 26,4 2,23 5,87 5,32 

E 10 17300 402 90,0 6,00 5,80 4,69 

E 30 15100 177 206 0,79 6,49 4,96 

E 50 83200 1550 951 3,31 5,42 4,64 

F 10 5760 73800 1510 2,11 5,00 4,37 

F 30  2090 65800 1240 1,11 4,68 4,19 

F 50 2580 61800 1430 1,23 5,06 4,07 

G 10 319 112 55,8 9,49 5,44 3,48 

G 30 532 32,3 18,3 1,30 5,76 4,57 

G 50 583 36,8 16,3 0,46 6,32 4,45 

H 10 12900 386 305 34,0 5,20 4,49 

H 20 2510 70,7 142 13,6 5,75 3,87 

H 30 1780 94,5 37,2 10,6 4,85 3,84 

I 8880 84,9 239 45,7 5,05 3,91 

J 10 97 61,5 42,9 80,8 4,80 3,20 

J 20 117 26,7 79,5 75,7 5,02 3,10 

K 10 8660 517 179 68,9 6,09 5,10 

K 20 5470 220 86,5 12,8 6,29 4,88 

K 30 6730 154 74,1 5,94 5,12 5,11 

L 10 7540 91,3 98,8 73,4 5,75 4,69 

L 30 7120 308 53,2 53,6 5,34 4,51 

L 50 3550 307 29,5 4,99 5,86 4,87 

M 10 400 77,6 43,5 37,8 6,11 3,91 

M 20 496 14,7 13,2 1,48 5,30 4,42 

Z 6860 74,4 174 17,0 5,37 5,27 

X 6810 1270 804 32,2 4,83 4,06 

REF B 160 42,5 25,0 7,49 5,78 5,12 

REF A 145 53,0 31,8 15,6 5,25 4,61 

Min 51,7 14,7 13,2 0,46 4,68 3,10 

Max 83200 73800 1510 80,8 6,49 6,20 

Medel 6510 5640 244 20,3 5,56 4,43 
Tabell 1: Resultat över lakning med salpetersyra. 
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Bilaga 2 

HAc 

 

Cu            

(mg/kg) 

Zn        

(mg/kg) 

Pb    

(mg/kg) 

Glödför-

lust 
pH pH KCL 

A 10 667 36,9 2,98 42,7 5,84 4,76 

A 30 368 11,2 6,42 1,60 5,43 4,41 

A 50 216 6,04 490 1,27 5,61 4,64 

B 10 28,8 9,42 53,8 11,6 5,06 4,83 

B 30 24,0 2,51 40,9 4,00 5,96 4,72 

B 50 12,0 3,24 91,9 5,39 6,08 4,50 

C 10 107 38,1 3,40 57,7 5,88 3,31 

C 30  94,2 29,4 6,83 14,3 5,34 3,79 
C 50 190 37,8 14,4 5,95 6,05 6,20 

D 10 7420 346 43,8 7,11 6,00 4,10 

D 30 2650 429 34,3 3,69 6,02 4,83 

D 50 228 14,8 43,3 2,23 5,87 5,32 

E 10 4630 792 7,73 6,00 5,80 4,69 

E 30 9740 137 117 0,79 6,49 4,96 

E 50 109000 1300 873 3,31 5,42 4,64 

F 10 665 166 15,8 2,11 5,00 4,37 

F 30  246 50,6 9,66 1,11 4,68 4,19 

F 50 306 94,9 17,60 1,23 5,06 4,07 
G 10 39,5 14,2 5,08 9,49 5,44 3,48 

G 30 114 2,72 1,98 1,30 5,76 4,57 

G 50 127 2,92 5,03 0,46 6,32 4,45 

H 10 7770 187 2,50 34,0 5,20 4,49 

H 20 961 34,1 0,51 13,6 5,75 3,87 

H 30 1280 67,4 0,49 10,6 4,85 3,84 

I 5450 35,8 2,06 45,7 5,05 3,91 

J 10 25,1 26,0 0,50 80,8 4,80 3,20 

J 20 8,94 9,59 0,99 75,7 5,02 3,10 

K 10 2320 468 10,7 68,9 6,09 5,10 
K 20 5450 218 1,04 12,8 6,29 4,88 

K 30 8230 88,6 3,54 5,94 5,12 5,11 

L 10 1830 309 2,00 73,4 5,75 4,69 

L 30 1770 304 2,91 53,6 5,34 4,51 

L 50 1410 413 3,51 4,99 5,86 4,87 

M 10 45,0 43,1 3,42 37,8 6,11 3,91 

M 20 213 2,25 0,51 1,48 5,30 4,42 

Z 7710 19,8 0,99 17,0 5,37 5,27 

X 3860 48,4 1,50 32,2 4,83 4,06 

REF B 95,3 6,76 0,00 7,49 5,78 5,12 

REF A 20,5 11,80 0,00 15,60 5,25 4,61 

Min 8,94 2,25 0,49 0,46 4,68 3,10 

Max 109000 1300 873 80,8 6,49 6,20 

Medel 5000 157 52,0 20,3 5,56 4,43 
Tabell 1: Resultat över lakning med ättiksyra. 
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Bilaga 3        

Figur 1: Figuren visar en av de rektangulära ytor som troligen varit platsen för muffelugnarna. 

Figur 2: Figuren visar de diken som finns runt de rektangulära ytorna. 
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Bilaga 4 

Figur 1: Figuren visar havsviken och platsen för sedimentprovpunkt D. 

Figur 2: Figuren visar den inre provpunkten för sedimentprovtagning. 
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Bilaga 5 

Figur 1: Figuren visar jordens horisont. 

Figur 2: Figuren visar det underliggande lerlager som finns under stora delar av området. 

Observera att bilden inte är tagen under provtagningen för denna undersökning utan vid ett 

tidigare besök. 
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Bilaga 6 
Stenmur cirka 4 meter hög 
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Bilaga 7  
Tabell 1: Resultat från Analytica. 

 

ELEMENT 

SAMPLE A B   

TS % 99,3 98,6   

As mg/kg TS 35,1 29,2   

Ba mg/kg TS 83,8 70,8   

Be mg/kg TS 0,547 0,418   

Cd mg/kg TS <2 <2   

Co mg/kg TS 66 31,6   

Cr mg/kg TS 10,5 12,8   

Cu mg/kg TS 7530 3930   

Fe mg/kg TS 26600 136000   

Li mg/kg TS 9,71 6,13   

Mn mg/kg TS 243 90,2   

Mo mg/kg TS <2 3,09   

Ni mg/kg TS 16,6 21,9   

P mg/kg TS 309 878   

Pb mg/kg TS 282 133   

Sn mg/kg TS 5,21 15   

Sr mg/kg TS 15,1 24,6   

V mg/kg TS 25,4 20,9   

Zn mg/kg TS 4030 268   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Pilen i figuren visar var området för examensarbetet är beläget.  


