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ABSTRAKT 
I Sverige har antalet förorenade områden kartlagts till omkring 80 000. Runtom i landet arbetar man 
med att kartlägga och sanera dessa föroreningar. Utifrån föroreningens karaktär väljs olika 
undersökningsmetoder. Traditionella undersökningsmetoder som tillämpas på förorenade områden 
är oftast jord- och grundvattenprovtagning. Dessa metoder kan innebära mycket arbete och höga 
kostnader eftersom föroreningar oftast sprider sig över stora ytor. På grund av dessa svårigheter 
som kan förekomma skulle det vara attraktivt att finna en metod som kan ge en översiktlig 
bedömning av hur föroreningssituationen ser ut innan eventuell borrning och grävning genomförs. 
En möjlig metod skulle kunna vara att använda sig av träd som en källa till insamling av prover 
istället för jord och vatten. Trädprovtagning kräver en tillväxtborr för att få ut trädkärnan. Utöver 
trädkärnor har projektet även inbegripit jord- och rotprover, detta för att avgöra ifall det finns något 
samband för var i trädet som upptaget sker.  
Studien inbegrep 45 träd varav två referensträd. Utav dessa fanns tre granar, två tallar och 
resterande fyrtio var björkar. Analyserna gällde metaller och studien har fokuserat på arsenik, bly, 
koppar och zink. Analysresultaten gällande den linjära regressionen visade inget tydligt samband 
mellan metallhalten i jorden och metallhalten i trädkärna respektive roten (maximalt R2-värde = 
0,30). Däremot kunde man se ett tydligare samband mellan metallhalt för jord och rot jämfört med 
halterna i jord och trädkärna.  
Trädprovtagning skulle i framtiden kunna vara en lämplig metod men det krävs vidare försök och 
utveckling inom området.  
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ABSTRACT 
The number of polluted areas in Sweden has been estimated to around 80 000. Therefore, during the 
last decade, a lot of time and effort have been spent to characterize the contaminants and assess the 
hazard at many of these sites. In some rare cases remedial action has already been completed.  
Traditionally survey methods such as groundwater and soil sampling are applied to determine the 
degree of pollution at contaminated site. These methods generally mean a lot of work and high costs 
as pollutants often are distributed unevenly at the site. These sampling techniques may also 
influence the surroundings. Because of the difficulties that may occur, it would be attractive to find 
an alternative sampling method that can provide an overall assessment of the pollution situation 
before any drilling and excavation is carried out. Tree sampling requires an increment borer to 
extract the tree-core. To see if there is any connection of where the tree uptake is made, this study 
also includes samples taken from soil and roots. One potential method is to use trees as a source of 
material for sampling instead of soil and water. Tree sampling requires only an increment borer to 
extract the tree-core. As the accumulation ability may vary with different plant organs samples in 
this study was taken from both roots and stems. To analyse the relationship between pollutants in 
soil and in tree organs soil samples were also included. The study material consisted of samples 
from 45 trees on site and two referential trees. There were three firs, two pines and the remainder 
forty was birches. The analysis made where on metals and the study focused on arsenic, lead, 
copper and zinc. Analyses of results by linear regression didn´t show any strong relationship 
between metal content in soil and metal content in the tree organs (max R2 value = 0,30). 
However, it was possible to discern a stronger relationship between soil and roots than between soil 
and stems. There's a possibility that this study of tree samples might be a suitable method for the 
future, but still more tests needs to be done and more development needs in the field. 
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FÖRORD 
Denna rapport redogör för vårt examensarbete på 15 högskolepoäng och avslutar våra studier på 
Miljö- och Hälsoskyddsprogrammet respektive Miljövetarprogrammet på Högskolan i Halmstad. 
Examensarbetet har utförts i samarbete med WSP i Halmstad under våren 2012. 
Laboratorieanalyser av jord och biologiskt material har utförts i samarbete med Alcontrol AB i 
Linköping.  

 

Ett stort och innerligt tack till våra handledare på WSP i Halmstad, Camilla Friberg och Lars 
Davidsson. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare på högskolan, Lars-Gunnar Franzén, och 
vår kontaktperson på Alcontrol, Lotta Erlandsson.  

Sist men inte minst vill vi även tacka nära och kära som hjälpt oss med korrekturläsning, 
information och synpunkter. Ingen nämnd, ingen glömd!  
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1. INLEDNING 
Miljömålet ”En giftfri miljö” går ut på att de ämnen som finns i miljön som uppkommit i samband 
med samhällets utveckling inte ska komma att hota den biologiska mångfalden eller människors 
hälsa. Det innebär att de områden som är förorenade ska undersökas och åtgärdas vid behov, att all 
fisk som finns i Sveriges vatten ska vara såpass fria från naturfrämmande ämnen att människor kan 
äta den, samt att exponeringen för farliga ämnen som kan vara skadliga för människor ska vara nära 
noll i yttre miljö, inomhusmiljö och arbetsmiljö. (Naturvårdsverket 2012).  

 

I Sverige har antalet förorenade områden kartlagts till omkring 80 000. Runtom i landet arbetar man 
med att kartlägga och sanera dessa föroreningar. Utifrån föroreningens karaktär väljs olika 
undersöksmetoder. Vi har i denna studie valt att titta på föroreningen av metaller.  

Traditionella undersökningsmetoder som tillämpas på förorenade områden är oftast jord- och 
grundvattenprovtagning. Metoderna innebär bland annat borrning på den plats som ska undersökas, 
vilket är både kostsamt och resurskrävande, och det är dessutom metoder som påverkar 
omgivningen och närmiljön. Utöver detta krävs en god kännedom om förekomsten av ledningar i 
marken eftersom borrning kan utgöra ett störande ingrepp på markområdet. På grund av dessa 
svårigheter som kan förekomma skulle det vara attraktivt att finna en metod som kan ge en 
översiktlig bedömning av hur föroreningssituationen ser ut innan en eventuell borrning genomförs.  

 

Undersökning av trädkärnor används redan, bland annat för att kartlägga föroreningar av flyktiga 
kolväten från exempelvis lösningsmedel. I detta examensarbete har vi försökt få en uppfattning om 
trädprovtagning skulle kunna vara en alternativ undersökningsmetod med avseende på metaller. I 
denna studie togs prover från träden med hjälp av en tillväxtborr vilka analyserades med XRF-
instrument. Prover togs också från rötterna och jorden vid träden och även dessa har analyserats 
med XRF. Ett urval av proverna skickades till Alcontrol i Linköping för laboratorieanalys. 

 

Provtagningen har utförts i ett område beläget i sydvästra Oskarström, se bilaga 1. Det aktuella 
området har tidigare hyst en spånskivetillverkning och en massa- och pappersindustri. De främsta 
föroreningarna som uppstår i samband med dessa industrier är utsläpp av PCB, andra klorerade 
organiska ämnen och metaller från pappersindustrin och fenoler, formaldehyd och karbamid från 
spånskivetillverkningen. 

 

1.1 SYFTE 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om det finns ett samband mellan metallhalten i träd 
och metallhalten i jord och därmed ta reda på om träd kan användas för att kartlägga utbredningen 
av föroreningar i jord. Syftet har även varit att undersöka vilka begränsningar som finns till 
metodens användbarhet och vilka aspekter som är viktiga vid trädprovtagning.  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Tar träd upp metaller från sin omgivning? 

Går det att urskilja något samband i metallupptag för jord, rot respektive kärna? 

Är provtagning och analys av jord, rötter och trädkärnor lämpligt som indikation på förorenat 
område med avseende på metaller? 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Tanken var från början att försöka åldersbestämma trädkärnorna men efter vår litteraturstudie insåg 
vi att det skulle bli för komplicerat så vi valde att avgränsa det.  

Föroreningarna som berörs i detta arbete är arsenik, bly, koppar och zink och studien berör enbart 
jord, rötter och trädkärnor. 
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2. BAKGRUND 
2.1 PLATSBESKRIVNING OSKARSTRÖM 

Inom ett område på cirka 12 hektar i sydvästra Oskarström har det från 1907-1985 bedrivits 
industriverksamhet i stor omfattning. Från 1907-1966 tillverkades oblekt pappersmassa vid en 
sulfitfabrik och därefter hade en spånskivefabrik verksamhet inom området fram till 1985. Från 
1985 och framåt har småföretag och lättare industrier haft sin verksamhet inom området. Idag består 
den norra delen av området främst av en del förfallna byggnader och området har nästintill växt 
igen med björksly. Det finns även en del bilskrot och området ser allmänt skräpigt ut. (Davidsson 
2011). 

 

1905 uppfördes sex byggnader inom området men i takt med att industrin växte uppfördes fler och 
fler byggnader. 1955 fanns det 19 byggnader på området. När sulfitfabriken lades ned revs några 
byggnader och en del nya tillkom för spånskivetillverkningen. Efter nedläggningen av 
spånskivefabriken 1985 har en del byggnader också rivits, stora delar av rivningsmaterialet 
användes troligen som utfyllnad. (Davidsson 2011).  Då spånskivetillverkning är en torr process är 
det främst massa- och pappersindustrin som kan tänkas medföra föroreningar till vatten och mark. 
Följderna av dessa föroreningar är att lakvattnet från deponierna ofta är toxiskt och syretärande och 
kan innehålla en hög halt av metaller och organiska ämnen. (Naturvårdsverket 1995).  

 

Länsstyrelsen i Halland har vid tre tillfällen (2003, 2004 och 2007) genomfört MIFO-inventeringar1 
inom området. Enligt dessa inventeringar är olja, formaldehyd, fenol, ammoniak, saltsyra, bly och 
kisaska2 sannolika föroreningar som kan finnas. År 2007 gjordes en mindre miljöteknisk 
provtagning varav två analyserade prover på kisaska visade extremt höga föroreningshalter av 
främst arsenik, koppar och bly. (Davidsson 2011).  

 

2.2 METALLER 

Det finns över 100 kända grundämnen och utav dessa är 80 metaller. Metallernas 
användningsområde är brett och de ingår i flera produkter. Man beräknar att man i ett normalt 
hushåll i Sverige idag kan finna cirka 1-2 ton metaller. (Andersson 2009). De metalliska 
grundämnen som räknas till tungmetaller är de med atomnummer 21 till och med 84 i det periodiska 
systemet (Warfvinge 1997). 

 

Det geokemiska kretsloppet består av de metaller som cirkulerar i omlopp ute i naturen genom 
vatten, luft och jord (Sveriges geologiska undersökning 2001). Metaller är inte enbart skadliga för 
människor då vi behöver vissa essentiella metaller i kroppen, dock i en begränsad mängd. Samma 
förutsättningar gäller för växter och djur.   

 

Tungmetaller finns ofta som så kallade bakgrundshalter i små mängder i all mark och sediment. 
Bindningen av tungmetaller i marken är beroende av bindningsstyrkan som metallen har till 
partiklarna i jorden. Den negativt laddade änden på aluminosilikater som finns i lerpartiklar drar i 
huvudsak till sig metalljonerna elektrostatiskt. (Börjesson 1999). 

                                                 
1  Metodik för inventering och riskklassning av förorenade områden. 

2  Vid sulfitfabriker framställde man tidigare kokvätska och använde sig av svavel eller mineralet svavelkis. Kisaska 
är en restprodukt från dessa ämnen som består av järnoxid och innehåller ofta höga halter tungmetaller. 
(Länsstyrelsen Västernorrland 2004). 
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2.2.1 ARSENIK (As) 
Arsenik är ingen egentlig metall utan tillhör gruppen halvmetaller. Det är ett mycket giftigt ämne 
som ofta kopplas till förgiftningar och mord och har även använts till stor del i 
bekämpningssammanhang. Arsenik kan lösas ut i grundvattnet, beroende på 
mineralsammansättningen i bergsgrunden, och kan då orsaka förgiftning ifall människor 
konsumerar det arsenikhaltiga dricksvattnet. Arsenik kan även hittas i jorden på platser där 
industriell verksamhet tidigare förekommit och risker för upptag är genom inandat damm eller 
konsumtion av jord. Området bör därför stängas av eller saneras snarast möjligt. (Lidman 2008).  

Intag av arsenik i kroppen kan ge akuta magsmärtor, diarré, kräkningar, cirkulationskollaps och 
hjärtpåverkan. Mer kroniskt kan det även ge upphov till njurpåverkan, hudförändringar och cancer. 
(Lidman 2008). 

 

2.2.2 BLY (Pb) 
I rumstemperatur är bly en mjuk, gråvit metall. Den har många och rätt skiftande 
användningsområden, bland annat som ammunition, motvikter i diverse olika konstruktioner, 
konstruktionsmaterial i vatten och avloppssystem, i elektriska kablar med mera. Bly har egenskaper 
som fungerar korrosionshindrande och smörjande och har därmed viktiga funktioner i maskiner och 
motorer av olika slag. Bly är den av metallerna som brukar ses som symbolen för tungmetaller 
eftersom den används flitigt och har en hög toxicitet i förhållande till sin vikt. (Lidman 2008). 

När blyet har tagits upp via huden, lungorna eller mag- och tarmkanalen förs det vidare till de röda 
blodkropparna och sprids på så sätt snabbt i hela kroppen. Bly blockerar viktiga enzym vid bildning 
av hemoglobin vilket resulterar i blodbrist, så kallad anemi. Bly kan även påverka hjärnan genom 
koordinationsstörningar, intelligensnedsättning, beteendeförändring och hämmad mental utveckling. 
Foster är särskilt utsatta för de nervsystemrelaterade störningarna och bör skyddas extra mot 
exponering av bly. (Lidman 2008).  

 
2.2.3 KOPPAR (Cu) 
Koppar är en metall som används flitigt till bland annat ledningar och kablar i elektronisk utrustning 
samt till rör i vattenledningssystem.  Koppar är en essentiell metall och brist av den i kroppen kan 
ge upphov till bristsymptom. Samtidigt som vi behöver den i kroppen kan den i för höga doser 
verka toxiskt och då ge leverskador och illamående. Koppar har tidigare använts flitigt i 
bekämpningssammanhang och har en toxisk funktion mot alger och växter. (Lidman 2008). 

 
2.2.4 ZINK (Zn) 
Främsta förekomsten av zink är i form av sulfidmineralet zinkblände. Zink tillhör de essentiella 
metallerna och är för människor nödvändig i viss mängd, dock kan problem uppstå om de 
förekommer i för hög koncentration. Det har upptäckts fler än 200 enzym vilka är beroende av zink, 
bland annat enzym som styr utforslingen och transporten av koldioxid. (Jonsson 2000). Högsta 
koncentrationen av zink hos människor återfinns i hår, hud, ögon och hjärna (VitaeLab AB 2008-
2912). 

Om zink förekommer i höga halter, som komplex eller som form av en del organiska salter, kan det 
verka som ett gift mot växter och vattenlevande organismer. Det finns även metaller som kan 
hämma upptaget av koppar och järn och mot dem kan zink verka skyddande. (Landin 2008). 
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2.3 METALLUPPTAG HOS VÄXTER 

Ett  viktigt begrepp inom växtupptag är biotillgänglighet som anger hur tillgängligt ett ämne är för 
levande organismer.  Det som bestämmer en metalls biotillgänglighet är i vilken form som metallen 
förekommer i. För de flesta metaller är det den fria jonen som är mest biotillgänglig. (Jernkontoret 
2006).  

Till skillnad från gasformiga föroreningar tas tungmetaller upp i växter genom rotsystemet (Kovâcs 
1992). Metallupptag i växtrötterna kan ske via två absorptionsmekanismer, antingen passivt eller 
aktivt. Passivt upptag involverar diffusion av joner i jordmånen in i rotens endodermis3. Aktivt 
upptag sker emot koncentrationsgradienten men kräver metabol energi och kan därför inhiberas av 
toxin. Om det är passivt eller aktivt upptag som sker beror på vilken metall som finns i marken. 
Som exempel tas bly oftast upp via passivt upptag medan koppar och zink sker med aktivt metabolt 
upptag eller en kombination av aktivt och passivt. Absorptionsmekanismerna kan variera för olika 
metalljoner, men ofta tävlar joner som absorberas av samma mekanism mot varandra. (Alloway 
1995).  

 

Surheten i både jordmånen och regnvattnet har en betydande effekt på lösligheten av tungmetall-
oxider, vilket till slut påverkar tillgängligheten för växter. Tungmetaller som suttit på lövens yta 
spolas ner i marken av regnvattnet. Vanligtvis är det en positiv korrelation mellan markens surhet 
och upptaget av tungmetaller genom rötterna. Upptaget i rötterna påverkas dock av flertalet faktorer 
såsom jordartens temperatur och innehåll av organiskt material, fosfathalten med mera. (Kovács 
1992). I allmänhet är ackumulationen högre i den lägre delen av växten, rot > stam > löv > frö, men 
detta varierar beroende på vilken tungmetall och växtart man talar om. Oftast brukar 
blyföroreningar stanna i de lägre delarna av växten medan zink och koppar har lättare för att 
transporteras längre upp i växten. (Landberg 1996). 

 

Tungmetaller samspelar även med varandra, exempelvis så ökar zinkupptaget ifall koppar finns 
närvarande. Giftigheten för en metall i växter kan leda till flera olika effekter. Några av de kända 
effekterna är att kadmium och koppar accelererar peroxidationen4 av lipider i cellmembranet, 
kadmium, zink och bly medför tvärbindningar i cellväggarna vilket påverkar plasticiteten och 
styvheten i cellväggen och tungmetaller genererar dessutom fria radikaler vilket är skadligt för 
cellerna. Metaller samspelar dessutom med komponenter i membranet vilket kan resultera i ändrad 
anpassning och styvhet i membranet, något som kan orsaka exempelvis förhöjt läckage av ämnen 
som exempelvis kaliumjoner. (Landberg 1996).  

 

Trädarterna i denna studie är björk (Betula pendula), tall (Pinus sp.) och gran (Picea sp.). I studien 
används hädanefter det svenska namnet. Björken trivs bäst på torr och näringsfattig jord, och har ett 
rotsystem som består av en kraftig och knölig huvudrot från vilken det utgår sidorötter. Tallen har 
kraftiga och djupgående rötter vilket underlättar för arten att utbreda och försörja sig på mager och 
torr mark, medan granen däremot har ett ytligt rotsystem. (Holmåsen & Hylander 1989).  

 

                                                 
3  Det innersta cellagret i rotens grundvävnad som består av celler som omger ledningsvävnaden inuti växtrötterna 

(Nationalencyklopedin 2012). 

4  Lipider som innehåller någon form av kol-koldubbelbindning kan oxideras, detta kallas lipidperoxidation 
(Cyberlipid 2011). 
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Faktorer som kan påverka upptaget av metaller i växter är bland annat vilken trädart som är aktuell, 
metallkoncentrationen i marken, förflyttningen av metallen från jordmassan till rotens yta, 
transporten av metallen från rotens yta in i roten och förflyttning från roten till trädskottet (Alloway 
1995). Halten tungmetaller i träd är oftast högre i slutet av sommaren och utav de träd som tar upp 
tungmetaller är björk en av arterna med högst ackumuleringsförmåga. Kadmium, koppar, nickel, 
bly och zink är de viktigaste tungmetallföroreningarna, av vilka bly anses vara mest giftigt. (Kovács 
1992). Zink räknas som mindre giftigt men förekommer oftast i höga halter (Landin 2008). 

 

2.4 FYTOREMEDIERING 

Med fytoremediering menas saneringsmetoder som sker med hjälp av växter, även så kallad 
fytosanering. Drivkraften är solenergi och fytoremediering sker utifrån växtens naturliga biologiska, 
kemiska och fysiologiska aktiviteter. I de flesta fall används så kallade ”in situ”-metoder, det vill 
säga sanering av marken sker på plats. (Olsson 2011). 

Fytoremediering är avsevärt billigare som saneringsmetod än traditionella metoder. Det är dessutom 
mer miljövänligt och kan ses som estetiskt tilltalande. Däremot tar metoden generellt mycket tid i 
anspråk och det är inte i alla situationer som vårt svenska klimat är anpassat för fytosanering. 
(Olsson 2011).  

 

2.5 XRF-INSTRUMENT 

I denna studie används ett XRF-instrument av det skäl att XRF-analyser vanligtvis ger tillförlitligt 
resultat på jordprov med avseende på bly, koppar och zink. XRF-instrumentet, se figur 1, är en 
röntgenfluorescensspektrometer och är avsedd för metallanalyser. Det smidiga med en XRF är att 
flera ämnen kan analyseras samtidigt och därför är den mycket användbar vid miljötekniska 
markundersökningar. Instrumentet fungerar som så att joniserande strålning utsänds mot provet och 
då återkastas olika atomspecifika energier (fluorescens). Dessa energier registreras i en dator och 
intensiteten omvandlas till halter i mg/kg av respektive grundämne som undersöks. 

XRF-analyser ska kompletteras med laboratorieanalys, lämpligtvis kontrolleras minst 10 procent av 
analyserna. Trots att instrumentet ser ut att ge halter som exakta värden så finns det en betydande 
osäkerhet i mätdata. Vid en generell kalibrering kan osäkerheten vara upp till 50 procent för vissa 
instrument, grundämnen, provmatriser och haltnivåer (Svenska geotekniska föreningen 2001).  

 
Figur 1. XRF-instrument med stativ. 
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3. MATERIAL OCH METODER 
3.1 LITTERATURSTUDIE 

Till största del användes internet för att få tag på tidigare examensarbeten och studier som berörde 
studiens område. Utifrån dessa arbetens referenslistor hittades lämplig litteratur för fördjupning.  

Högskolebiblioteket i Halmstads sökmotor Summon har använts i litteraturstudien. Summon är en 
sökmotor som bland annat söker igenom böcker, tidningsartiklar, vetenskapliga tidskriftsartiklar, 
avhandlingar, flertalet andra databaser med mera. För att hitta och fjärrlåna böcker användes Libris, 
en nationell söktjänst som kopplar samman svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek 
samt ett tjugotal folkbibliotek. Sökord har bland annat varit heavy metal uptake, phytoremediation, 
tree uptake.  
 

3.2 FÄLTARBETE 

Fältarbetet inleddes med att vi begav oss till området i Oskarström för att undersöka hur det såg ut, 
vilka träd som fanns och för att utforska terrängen. Därefter hade vi tid på oss att fundera kring 
vilken utrustning som behövdes, hur indelningen av områden skulle utföras, hur provmärkningen 
skulle ske smidigast med mera. Indelningen av delområden och placeringen av träd som provtagits 
presenteras i bilaga 2.  

Alla prover märktes med vilket provmaterial det var, vilket delområde som var aktuellt, vilket träd i 
ordningen inom delområdet som provtagits (första, andra eller tredje trädet) och datum. Som 
exempelvis: Jord 20:1, 2012-03-21.  

 

Inom provplatsen fanns mestadels björksly vilket ledde till att så långt det var möjligt utfördes 
provtagning på björkar. I de fall detta inte var möjligt valdes tallar eller granar. Inom de områden 
där det var möjligt valdes dessutom träd med större omkrets för att kunna undersöka ifall träd med 
större omkrets har högre metallhalt än träd med mindre omkrets. I område 2-9 utfördes 
provtagningen 2012-03-21, i område 1, 10 och 16-20 utfördes provtagningen 2012-03-22 och i 
område 11-15 utfördes provtagningen 2012-03-23. Område 12 visade sig vara inhägnat vilket 
gjorde det omöjligt att ta prover där.  

 

3.2.1 TRÄDKÄRNOR 
I denna studie har en tillväxtborr använts för att få ut kärnprov ur träden, se bild på försättsbladet. 
En tillväxtborr används vanligtvis för att fastställa ett träds ålder, tillväxt och kvalitet. Utöver 
tillväxtborr behövdes ett borrstöd och förslutningsbara påsar för provtagning av trädkärnor5.  

Urvalet skedde beroende på vilken trädart som fanns inom respektive område. Så långt det var 
möjligt försökte vi välja träd som gav en så stor utbredning som möjligt, och då även utföra 
provtagning på träd med större omkrets eftersom de flesta träden hade en omkrets på cirka 40-60 
cm. Omkretsen noterades i fältprotokollet liksom hur många kärnprov som behövdes, se bilaga 3. 
Somliga träd var svårare att genomborra än andra och då krävdes två eller till och med tre kärnprov 
för att få tillräcklig mängd kärna. De kärnprov som senare skickades till analys på laboratorium 
skars i mindre bitar för att kunna passa i provkärlen.  

 
 

                                                 
5 I denna studie syftar trädkärnor inte på själva kärnan som finns naturligt i stammen utan på det prov som utvinns av 

borrning i träd. 
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3.2.2 RÖTTER 
Redskap som användes till insamling av rötter var en stor spade, en mindre spade, en morakniv och 
förslutningsbara påsar. Vi började med att gräva undan det översta lagret med löv och jord för att 
komma åt huvudrötterna. När huvudrötterna var framgrävda letade vi efter mindre rötter som var 
lättare att komma åt och skära av. De rotprov som senare skickades till analys på laboratorium skars 
i mindre bitar för att kunna passa i provkärlen.  

 
3.2.3 JORD 
Redskap som användes för att samla jord var en stor spade, en mindre spade, en hink och 
förslutningsbara påsar. Efter att ha samlat in rötter togs jord från den grop som uppkommit vid 
trädets stam. Jord togs från hela gropen och samlades i en hink. Därefter rördes jorden runt för att få 
ett bra urval och en sammanställande bild av jordsammansättningen. Då jorden var stenig och 
svåråtkomlig på sina ställen fick vi inom några delområden gräva en bredare grop för att få 
tillräckligt med jord. Maximalt grävdes cirka 30 centimeter ner i marken.  

 

3.2.4 REFERENSPROV 
Referensprov togs på rot och kärna eftersom Alcontrol normalt inte analyserar de 
provtagningsmaterialen. Dock utför de dagligen analyser på jord varav det inte var nödvändigt med 
referensprov på jord. Referensprov valdes i ett område nordväst om provplatsen eftersom det var 
önskvärt med liknande jordart och förhållande som provplatsen. Valet blev två björkar och proverna 
som togs var rot och kärna.  

 

3.2.5 PROVHANTERING 
Alla proverna hölls kalla under tiden för provtagningen och skickades så småningom i frysväska till 
Alcontrol. Detta gjordes på grund av att bevara fukten i kärnorna och rötterna för att minimera 
risken att påverka resultatet. 

 

3.3 XRF-ANALYSER 

Provtagningen resulterade i 45 träd, varav två referensträd, vilket gav 133 prov. Alla proverna 
genomgick XRF-analys. Vi valde att göra två analyser på varje prov för att öka säkerheten i 
resultaten. XRF-analyserna skedde på laboratorium på WSP i Halmstad. Alla proverna lades i tur 
och ordning på XRF-instrumentet, en analys tog 90 sekunder, och därefter vändes påsen med provet 
i för att genomföra samma sak på andra sidan. Detta genomfördes på alla proven och XRF-numren 
noterades för att sedan kunna sorteras och redovisas i en tabell.  

 

Urval av prover som skickades till Alcontrol skedde genom att studera resultatet från XRF-
mätningarna. Målet var att välja prover som visade stor utbredning och alltså valdes trädprov med 
höga metallhalter, låga halter och prov där emellan. Valet påverkades även av omkretsen på träden 
vilket nämnts tidigare. Område 8, se bilaga 2, var misstänkt som starkt förorenat och därför valdes 
ett extra prov därifrån för vidare analys. De prover som slutligen skickades till Alcontrol kom från 
en gran medan resterande prover kom från björkar.  
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Efter att de utvalda proverna skickats iväg för laboratorieanalys valdes tre kvarvarande kärnor. 
Dessa kärnor vägdes först kalla (våtvikt) och sedan fick de torka varefter dem vägdes igen 
(torrvikt), detta för att få en uppfattning om skillnaden i torr- respektive våtvikt i en trädkärna. 
Torrvikten vägdes efter att trädkärnorna legat fritt i ett rum i ungefär en vecka. Resultatet 
presenteras i tabell 2 längre ner.  

 

3.4 LABORATORIEANALYSER 

Laboratorieanalyserna genomfördes av Alcontrol i Linköping. De använde sig av ICP-AES vilket 
står för Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy och är ett analysinstrument som 
kan analysera 80 av grundämnena i periodiska systemet.  

Metodbeteckningen för provanalyserna är SS-EN ISO 11885-1 varav jordproverna är ackrediterade 
av SWEDAC och det är totalhalten som analyserats. 

 

3.5 DATABEHANDLING 

För att undersöka om det finns ett samband mellan halter i jord och rot respektive kärna av träd har 
vi använt linjär regression. Figurerna är gjorda i Excel. 

När man får halter som hamnar under rapporteringsgränsen brukar man ofta dela dessa på hälften 
för att kunna använda och jämföra resultaten i tabeller och diagram. Det gör att arsenikresultaten i 
kärnorna, som alla har halten <1 mg/kg TS, får ett värde av 0,5 mg/kg TS. Därför fås diagram som 
vid första anblicken ser ultimata ut med nästintill raka linjer. Dock är det inget tillförlitligt resultat 
just på grund av alla värden som ligger under rapporteringsgränsen och därför har vi valt att inte 
diskutera arsenikresultaten vidare.  

 

3.5.1 RIKTVÄRDEN 
För att få en uppfattning av halterna har resultaten från provtagningen sammanställts i en tabell och 
jämförts med riktvärdena för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning 
(MKM) enligt Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 2009). 
Resultaten från XRF- och laboratorieanalyserna presenteras i tabellen i bilaga 4.  
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4. RESULTAT  
4.1 REFERENSPROV 

Tabell 1 visar laboratorieresultaten för referensproverna och metallhalterna som presenteras är 
arsenik, bly, koppar och zink.  

 
Tabell 1. Laboratorieanalyser för referensprover. 

Provtagningsdag 2012-03-29 2012-03-29 2012-03-29 2012-03-29
Provets märkning Nollprov Rot 1 Nollprov Kärna 1 Nollprov Rot 2 Nollprov Kärna 2

Arsenik, As mg/kg TS <1 <1 1,5 <1
Bly, Pb mg/kg TS 56 3,4 47 1,5
Koppar, Cu mg/kg TS 8,8 3,4 11 1,7
Zink, Zn mg/kg TS 79 28 90 28

Torrsubstans % 37,4 57,7 34,8 61,1  
 

4.2 XRF-ANALYSER 

Totalt analyserades 43 jordprov, 45 rotprov och 45 kärnprov. Det man eftersträvar är att få en bra 
korrelation mellan resultaten från XRF-mätningar och laboratorieanalyser. Eftersträvansvärt är ett 
R2-värde = 1, ju närmre 1 desto bättre samband förekommer.  

Resultaten mellan XRF- och laboratorieanalyserna visade på ett bra samband på jordanalyserna med 
avseende på koppar och zink, se figur 2. Resultaten påvisar även ett tydligt samband på 
rotanalyserna med avseende på bly, se figur 3. I övrigt erhölls inga tydliga samband. Resultaten från 
XRF-mätningarna presenteras i tabellen i bilaga 4. Endast värden över instrumentets 
detektionsgräns är representerade i resultatet.  
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Figur 2. XRF- och laboratorieanalyser som linjär regression i jord med avseende på koppar och zink. 
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Figur 3. XRF- och laboratorieanalyser som linjär regression i rot med avseende på bly. 

 

4.2.1 VÅT- OCH TORRVIKT 
Syftet med att ta reda på våt- och torrvikt i trädkärnorna var för att se ifall fukten i trädkärnorna kan 
ha påverkat resultaten från XRF-mätningarna. I tabell 2 nedan har även torrvikten angivits i procent, 
detta för att få en tydligare bild av andelen vätska i trädkärnor.  

 
Tabell 2. Våt- och torrvikt för ett urval kärnor.  

Träd Våtvikt (g) Torrvikt (g) Torrvikt (%)
11:01 10,55 3,63 34,41
16:02 5,60 3,02 53,93
16:03 11,33 6,13 54,10
20:03 7,87 4,20 53,37  

 

4.3 LABORATORIEANALYSER 

Totalt analyserades 18 jordprov, 20 rotprov och 20 kärnprov. Analyserna genomfördes av Alcontrol 
i Linköping. I analyspaketet ingick tio metaller men vår studie fokuserar endast på arsenik, bly, 
koppar och zink. I bilaga 6 presenteras laboratorierapporterna för alla gjorda analyser, i dessa 
presenteras resultaten för hela analyspaketet som ingick. Bilaga 6 diskuteras inte vidare i denna 
studie.  I bilaga 4 presenteras laboratorieanalyserna tillsammans med XRF-analyserna med 
avseende på arsenik, bly, koppar och zink. 

 

Tillförlitligheten i laboratorieanalyserna är störst när det gäller koppar och zink eftersom dessa 
metaller inte har några värden under detektionsgränsen som kan påverka resultatet. Om man 
studerar respektive metallhalt i proverna kan man i vissa prov urskilja att när det finns höga 
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zinkhalter i provmaterialen återfinns i vissa prov liknande halter även för koppar. I bilaga 5 
redovisas resultaten av laboratorieanalyserna av de olika provmaterialen med avseende på bly, 
koppar och zink.  

 

Det vore önskvärt att kunna urskilja ett bra samband mellan metallhalter i främst jord-kärna, detta 
eftersom man vill kunna utföra trädprovtagning och genom metallhalterna i kärnan få en bild av hur 
föroreningen är spridd i jorden. Eftersträvansvärt är ett R2-värde = 1, ju närmre 1 desto bättre 
samband förekommer. I figur 4 redovisas laboratorieanalyserna som linjärt samband mellan jord-rot 
och jord-kärna med avseende på bly, koppar och zink. Arsenik redovisas inte här eftersom halterna 
visade sig vara under detektionsgränsen vilket gör att diagrammen inte blir tillförlitliga.  
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Figur 4. Det linjära sambandet mellan metallhalterna för jord i förhållande till rot respektive kärna med avseende på bly, 
koppar och zink. Halterna avser laboratorieanalyserna.  
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5. UTVÄRDERING AV RESULTATET 
Det hade varit önskvärt med ett bra samband mellan jord-kärna, för att på så vis kunna ta 
kärnprover och utifrån det få en bild av hur en förorening är spridd i jorden. Dock kan man utifrån 
figur 4 se att bäst samband finns mellan jord-rot då dessa R2-värden är närmre 1 än värdena för 
jord-kärna. Detta kan tolkas att bäst samband för metallupptag återfinns mellan jord och rot. 

Man skulle kunna ha förväntat sig ett bättre samband mellan jord-rot än vad vi erhöll, eftersom man 
vet att jorden är förorenad och att ett upptag sker i roten. Något som kan ha påverkat det resultatet 
är att rötterna vi tagit inte är huvudroten utan mindre rötter. Förmodligen är upptaget större i 
huvudroten och därmed har man även en högre metallhalt i roten, vilket skulle samverkat med 
jordens metallhalter bättre.  

Utifrån figur 4 kan man också påvisa att utav de metaller vi tittat på visar zink på bäst samband 
mellan upptag i jord-rot då detta R2-värdet är närmast 1, dock är det fortfarande alldeles för långt 
ifrån 1 och det är därmed inte ett eftersträvansvärt resultat. 

 

I tabellen i bilaga 4 kan man se att träden inom delområde 19-20 generellt har halter över KM och 
MKM. De flesta prover som insamlades från träden inom dessa delområden har en omkrets över 
100 cm, något som kan indikera att träd med större omkrets har högre metallupptag jämfört med 
träd med mindre omkrets. 

 

Att koppar och zink tillhör de metaller som effektivast tas upp av växter (McCutcheon & Schnoor 
2003) kan styrkas av vår studie. Tillförlitligheten i laboratorieanalyserna är nämligen störst när det 
gäller koppar och zink eftersom dessa metaller inte har några värden under detektionsgränsen som 
kan påverka resultatet. Att zinkupptaget dessutom ökar ifall det finns koppar närvarande (Landberg 
1996) kan också bedömas i vårt resultat. Om man studerar diagrammen i bilaga 5 kan man i vissa 
trädprov urskilja att när det finns höga zinkhalter återfinns även liknande halter för koppar. 

 

Tidigare studier har också visat att ackumulationen i allmänhet är högre i den lägre delen av växten 
(Landberg 1996) vilket bekräftas i vår studie. Om man studerar bilaga 5 kan man i de flesta 
trädprov urskilja högre halter i roten jämfört mot kärnan. Studerar man bilaga 4 kan man även där 
urskilja högre halter av tungmetaller i roten jämfört mot kärnan. 
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6. DISKUSSION 
Att trädprovtagning skulle kunna vara lämpligt som indikation på metallförorening kan ifrågasättas 
då sambandet i metallupptag för provtagningsmaterialen stämmer dåligt överens. Däremot kan man 
urskilja ett visst samband mellan zink- och kopparupptag i träden.  

 

När man arbetar med ett biologiskt material, i detta fall träd, får man ha i åtanke att det är många 
faktorer som kan påverka resultatet. Exempelvis kan väder och jordmån påverka hur trädet växer 
och hur utbytet med omgivningen sker. När man har ett misstänkt förorenat område kan man inte 
bestämma vilka träd som ska växa på platsen eller hur området ska se ut rent biologiskt, utan man 
får anpassa provtagningsmetoderna utifrån förutsättningarna som ges. I detta fall var området 
beväxt med mindre björksly vilket troligtvis påverkade resultatet.  

Under studiens gång kan en del felkällor som kunnat påverka resultat uppkommit, nedan diskuteras 
några av dessa.  

 

När vi grävde efter rötter gjorde vi antagandet att de rötter som vi fann tillhörde det träd vi hade 
utfört provtagning på. Dock är det ingenting vi kan bevisa då det är möjligt att roten tillhört ett 
annat träd. I en tidigare studie kunde man påvisa att koncentrationerna av zink ökar från träveden 
ner till rötterna, varav högst koncentration finns i den grövsta roten (Unterbrunner et al. 2006). Vårt 
resultat indikerar just att halten tungmetaller generellt är högre i rötterna jämfört mot kärnan. Hade 
man lyckats utföra provtagningen på grövre rötter kunde det resultatet möjligen blivit tydligare.  

En annan felkälla är risken för metallkontaminering av proverna. Kontaminering från spaden 
respektive kniven kan ha förorenat proverna, dels när vi utförde fältarbetet men även när vi 
sönderdelade materialet i mindre bitar.  

När det gäller urvalet av träd försökte vi så långt det var möjligt hålla oss till samma art, alltså 
björk. Däremot var det några delområden som hade få träd eller endast barrträd och i de fallen fick 
vi utföra provtagningen på gran eller tall. Detta kan ha påverkat vårt resultat eftersom olika arter tar 
upp olika ämnen och rotsystemen hos arterna skiljer sig åt.  

 

6.1 XRF-ANALYSER 

Resultaten från XRF-mätningarna, se bilaga 4, indikerar att ett XRF-instrument inte mäter 
tillförlitligt när det gäller rot och kärna. Resultatet kan ha påverkats av vårt utförande av XRF-
mätningarna. När vi utförde mätningarna valde vi att behålla proven i påsen vilket kan ha gjort att 
XRF-instrumentet inte mätt rakt igenom materialet utan kan ha träffat vid sidan om.  

På laboratoriet var rötter och trädkärnor skurna i mindre bitar och därmed analyserades en större yta 
av provmaterialen vilket kan ha lett till att vi generellt fick ett dåligt samband mellan XRF- och 
laboratorieanalyser. En lösning skulle kunna vara att utföra XRF-mätningarna på sönderdelade prov 
alternativt ta ut proven ur påsen innan man utför XRF-analys.  

Man vet även att XRF-resultat påverkas av fukthalten i proven (C Friberg 2012, pers. komm., 11 
maj). När vi utförde XRF-mätningarna på trädkärnorna hade de hållts kalla sedan provtagningen. 
Som synes i tabell 2 blev torrprocenten ganska hög, i tre av kärnorna var den över 50 procent, vilket 
kan ha påverkat resultatet från XRF-analyserna just på grund av den höga fuktigheten i kärnorna. 

 

Angående det extremt höga XRF-värdet i jordprov 20:1, se bilaga 4, skulle det kunna förklaras med 
att instrumentet kan ha mätt på en klump förorenad jord medan laboratoriet, som behandlat och 
homogeniserat jorden innan analyserna, analyserat en annan del av jordprovet och därmed 
resulterade det inte i en lika hög halt.  
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XRF-instrument ger normalt tillförlitliga mätningar på jordprov, särskilt på bly, koppar och zink. 
Dock blev våra XRF-mätningar på jorden med avseende på bly inte som förväntat, då det är dålig 
korrelationen mellan laboratorieanalyserna och XRF-resultaten för bly. En förklaring skulle kunna 
vara att laboratoriet har homogeniserat jordproverna, något vi inte gjorde innan våra XRF-
mätningar. Detta kan i framtiden vara något att ha i åtanke. 

 

Att vi inte får någon bra korrelation mellan XRF-mätningarna och laboratorieanalyserna kan även 
bero på att trädkärnor helt enkelt inte är en bra indikation på metallhalt i jorden. Resultatet ger ett 
okej samband för analyserna av jord med avseende på koppar och zink, se figur 2. Det finns även ett 
hyfsat samband för analyserna av rot med avseende på bly, figur 3. Däremot går det inte att urskilja 
något samband på rötter med avseende på övriga metaller. I kärnorna går det inte att urskilja ett 
samband för någon av metallerna i denna studie. 

 

6.2 REFLEKTIONER 

Man får betänka det faktum att studien utfördes under tidig vår medan det fortfarande var kyligt 
utomhus. Det hade varit att föredra att göra studien under sommaren eller strax därefter, då halten 
av tungmetaller i växter generellt är högre i slutet av sommaren (Kovács 1992). Tidigare studie har 
visat att koncentrationen av tungmetaller, främst bly, var mycket högre i oktober jämfört med juni 
(Migeon et al. 2009). Detta kan indikera att trots att vi fick höga halter i en del trädprov kan dessa 
halter stiga under sommaren och alltså skulle en trädprovtagning under sensommaren kunna ge ett 
annat resultat. Det är även naturligt att träd med större omkrets har ett större upptag och utbyte med 
omgivningen, då deras rotsystem är mer välutvecklat, vilket leder till att det ultimata vore att utföra 
provtagning på träd med större omkrets.  

 

När det gäller analyserna och provhanteringen finns det möjligheter till förbättring. Tillväxtborren 
som vi använde till provtagningen av trädkärnor används vanligtvis till utvärdering av trädkärnor 
och trädets kvalité, och används förmodligen inte så ofta och intensivt som under vår fältstudie. 
Borren hade gärna kunnat vara starkare och något smidigare när det kommer till att få ut kärnan.  

Det hade varit en fördel om det funnits bättre referensvärden på rot och kärna som man kan 
garantera är rena från föroreningar. Det hade dessutom varit bra om det funnits en bättre metod att 
dela kärnor och rötter på utan att riskera metallkontaminering, alternativt en analysmetod där man 
inte behöver sönderdela materialet.  

Laboratorieanalyserna av jord mäter totalhalt vilket även inkluderar delar av jordproverna som inte 
har biotillgängliga metaller. Det kan påverka resultatet som då även inkluderar icke biotillgänglig 
metall som i sin tur inte kan tas upp av träden. Därmed får man ett annat resultat än vad man skulle 
fått ifall man enbart analyserat de delar av proven med biotillgängliga metaller.  

 

Denna studie har varit givande och gett mycket kunskap. En del moment i fältstudien hade kunnat 
utföras på annat sätt, som exempel hade vi kunnat utföra XRF-mätningarna direkt på 
provmaterialen istället för att ha rötterna och trädkärnorna i påsen.  

Sett ur ett samhälles perspektiv är det viktigt att man finner bra metoder för att mäta halter av 
föroreningar i jord. Mark som är förorenad har oftast sitt ursprung från tidigare verksamheter vilket 
gör att vi får städa upp efter gamla synder nu. I dagens samhälle expanderar många städer och 
bostadsbristen växer på flera ställen, vilket gör att man är i stort behov av att veta ifall marken man 
ska använda är förorenad eller inte. Det leder till att efterfrågan på markundersökningar ökar och 
därmed finns även ett behov av bra tekniker för att mäta förorening i jord. 
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7. SLUTSATS 
Utifrån vår studie kan man dra slutsatsen att det inte finns något tydligt samband gällande 
metallhalter i de olika provtagningsmaterialen. Det finns heller inget påtagligt samband när man 
studerar sambandet i upptag hos de olika provtagningsmedierna. Däremot visar sambandet mellan 
jord-rot på bäst resultat. Av de metaller vi tittat på visar zink på bäst samband mellan upptag i de 
olika provtagningsmaterialen. Vårt resultat kan indikera att trots att man generellt har höga halter i 
jorden tar sig inte dessa halter längre upp i trädet.   

 

Vår studie visar inte på att trädprovtagning är en lämplig metod för indikation på metallföroreningar 
i jorden, dock finns det mycket kvar att vidareutveckla och fler möjligheter att utforska.  
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BILAGA 1 

 
Svart markering visar Oskarström. 
 

 
Svart markering visar området för provtagning. 
Kartor från www.eniro.se. 
 

http://www.eniro.se/


 

 

BILAGA 2 
Område för provtagning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------- Industriområdet med 
misstänkt förorenad mark. 
 
----------- Delområden där 
provtagning utförts. 
 
1-20: Numrering av delområden. 
 
X: Första trädet inom delområdet. 
 
O: Andra trädet inom delområdet. 
 
I: Tredje trädet inom delområdet.  
 



 

 

BILAGA 3 
Fältprotokoll från provtagningen. 
 
Delområde Träd  Omkrets Art  Antal  Kommentar 
  nr  (cm)    prov 
1   1 x 31,5  Tall  R, J, 2 K Svåråtkomligt delområde. 
 
2   1 x 26,5  Björk  R, J, 2 K  
  2 o 40,5  Tall  R, J, K   
  
3   1 x 49  Björk  R, J, 2 K 
  2 o 34,5  Björk  R, J, 3 K 
 
4   1 x 37  Björk  R, J, 2 K 
  2 o 44,5  Björk  R, J, 2 K 
 
5   1 x 40,5  Björk  R, J, 2 K 
  2 o 55,5  Björk  R, J, K 
  3 I 36  Björk  R, J, K 
 
6   1 x 26  Björk  R, J, K 
  
7   1 x 34,5  Björk  R, J, K  
  2 x 24,5  Björk  R, J, K 
 
8   1 x 27  Björk  R, J, K    
  2 x 27   Björk  R, J, K    
  3 x 27  Björk  R, J, K    
 
9   1 x 89,5  Gran  R, J, K 
 
10   1 x 77  Gran  R, J, K  Svåråtkomligt delområde.  

Lättborrad kärna.  
 
11   1 x 33  Gran  R, J, K  Glest delområde, mossa. 
 
12  Gick inte att utföra provtagning: stängsel och taggtråd i vägen. 
 
13   1 x 60  Björk  R, J, 2 K Område 13-15 hade 
  2 o 54  Björk  R, J, 2 K svåråtkomlig jord. 
  3 I 36  Björk  R, J, K 
 
14   1 x 73  Björk  R, J, K 
  2 o 54  Björk  R, J, K 
  3 I 42  Björk  R, J, K 
 
15   1 x 30  Björk  R, J, K 
  2 o 77,5  Björk  R, J, K 
  3 I 71  Björk  R, J, 2 K 
 
16   1 x 71  Björk  R, J, 2 K  
  2 o 47,5  Björk   R, J, 2 K  
  3 I 38  Björk   R, J, 2 K 
 
 
 



 

 

Delområde Träd  Omkrets Art  Antal  Kommentar 
  nr  (cm)    prov 
 
17   1 x 60  Björk  R, J, 2 K 
  2 o 51  Björk  R, J, K 
  3 I 79,5  Björk  R, J, 2 K Vid deponihög. 
 
18   1 x 37  Björk  R, J, K 
  2 o 57,5  Björk  R, J, 2 K  
  3 I 63  Björk  R, J, 2 K 
 
19   1 x 124  Björk  R, J, 2 K 
  2 o 61,5  Björk  R, J, 2 K 
  3 I 67  Björk  R, J, 2 K 
 
20   1 x 163  Björk  R, J, 2 K 
  2 o 137  Björk  R, J, 2 K 
  3 I 54,5  Björk  R, J, K 
 
Referens 1 x 76  Björk  R, K 
 
Referens 2 x 93  Björk  R, 2 K 
 
 
Rödmarkerade prov analyserades p¬ laboratorium av Alcontrol. 
R = Rot 
J = Jord 
K = Kärna 
 



BILAGA 4 Sammanställning av analysresultat
XRF- och laboratorieanalyser

1 (4)

Exjobb 2012 KM 50 50 10 10 250 250 80 80
MKM 400 400 25 25 500 500 200 200

Det.gräns   
Prov nr. Art Kommentar F-nivå metall Klassningskriterie Pb XRF Pb LAB As XRF As LAB Zn XRF Zn LAB Cu XRF Cu LAB

mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS
1:1 Tall Jord 31 8 26 28
1:1 Tall Kärna 8 17
1:1 Tall Rot 1 46 49
2:1 Björk Jord 11 4 <2,1 28 31 45 22
2:1 Björk Kärna 14 <1,0 25 45 8 7
2:1 Björk Rot 1 6 3 <1,0 49 83 81 8
2:2 Tall Jord 5 25 35
2:2 Tall Kärna 3 1
2:2 Tall Rot 19 7
3:1 Björk Jord 2 507 1400 113 120 92 120 71 59
3:1 Björk Kärna 8 <1,0 35 90 7 4
3:1 Björk Rot 1 116 120 18 1 143 180 80 5
3:2 Björk Jord 16 7 39 25
3:2 Björk Kärna 29
3:2 Björk Rot 84 17
4:1 Björk Jord 1 30 23
4:1 Björk Kärna 17 10
4:1 Björk Rot 1 95 18
4:2 Björk Jord 32 30 5 4 63 61 33 19
4:2 Björk Kärna <1,0 <1,0 39 62 3
4:2 Björk Rot 4 2 <1,0 119 120 21 3
5:1 Björk Jord 4 73 27
5:1 Björk Kärna 54 3
5:1 Björk Rot 199 12
5:2 Björk Jord 5 13 2 <2,2 53 57 15 13
5:2 Björk Kärna <1,0 <1,0 42 55 10 2
5:2 Björk Rot 5 1 <1,0 132 150 21 6
5:3 Björk Jord 3 27 22
5:3 Björk Kärna 13 5
5:3 Björk Rot 2 86 54
6:1 Björk Jord 5 3 <2,2 33 31 20 12
6:1 Björk Kärna <1,0 <1,0 18 30 13 2
6:1 Björk Rot 1 3 3 <1,0 45 86 122 4
7:1 Björk Jord 2 14 2 <2,3 66 49 28 13
7:1 Björk Kärna 1 <1,0 31 53 9 4
7:1 Björk Rot 8 2 <1,0 129 140 51 5



BILAGA 4 Sammanställning av analysresultat
XRF- och laboratorieanalyser

2 (4)

Exjobb 2012 KM 50 50 10 10 250 250 80 80
MKM 400 400 25 25 500 500 200 200

Det.gräns   
Prov nr. Art Kommentar F-nivå metall Klassningskriterie Pb XRF Pb LAB As XRF As LAB Zn XRF Zn LAB Cu XRF Cu LAB

mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS
7:2 Björk Jord 2 81 31
7:2 Björk Kärna 72 6
7:2 Björk Rot 28 59
8:1 Björk Jord 14 4 3 44 55 29 15
8:1 Björk Kärna 17 <1,0 20 39 3
8:1 Björk Rot 4 <1,0 82 53 10 3
8:2 Björk Jord 7 19 2 4 101 130 25 25
8:2 Björk Kärna <1,0 <1,0 8 25 8 4
8:2 Björk Rot 1 <1,0 <1,0 62 149 3
8:3 Björk Jord 1 38 10 84 48
8:3 Björk Kärna 28 12
8:3 Björk Rot 17 21
9:1 Gran Jord 4 4 27 27
9:1 Gran Kärna 7
9:1 Gran Rot 36 25
10:1 Gran Jord 4 21 3 3 22 29 27 11
10:1 Gran Kärna <1,0 <1,0 1 7 5 2
10:1 Gran Rot 2 <1,0 4 46 52 6
11:1 Gran Jord 1 16 20
11:1 Gran Kärna 2 1
11:1 Gran Rot 2 29 74
13:1 Björk Jord 2 281 78 242 279
13:1 Björk Kärna 36 4
13:1 Björk Rot 1 1 100
13:2 Björk Jord 1 39 18 102 46
13:2 Björk Kärna 12 2
13:2 Björk Rot 1 2 36 116
13:3 Björk Jord 2 366 450 62 65 293 350 130 160
13:3 Björk Kärna 5 <1,0 40 55 2
13:3 Björk Rot 1 50 120 6 3 86 260 135 51
14:1 Björk Jord 2 839 1100 351 460 189 200 244 280
14:1 Björk Kärna 17 <1,0 84 42 2
14:1 Björk Rot 2 131 190 38 7 136 210 79 21
14:2 Björk Jord 6 5 83 29
14:2 Björk Kärna 39 5
14:2 Björk Rot 2 3 245



BILAGA 4 Sammanställning av analysresultat
XRF- och laboratorieanalyser

3 (4)

Exjobb 2012 KM 50 50 10 10 250 250 80 80
MKM 400 400 25 25 500 500 200 200

Det.gräns   
Prov nr. Art Kommentar F-nivå metall Klassningskriterie Pb XRF Pb LAB As XRF As LAB Zn XRF Zn LAB Cu XRF Cu LAB

mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS
14:3 Björk Jord 7 82 27
14:3 Björk Kärna 20 10
14:3 Björk Rot 86 67
15:1 Björk Jord 2 298 28 107 64
15:1 Björk Kärna 1 8
15:1 Björk Rot 1 138 24 57 49
15:2 Björk Jord 1 77 130 21 21 120 140 56 75
15:2 Björk Kärna 8 <1,0 23 40 3 2
15:2 Björk Rot 23 43 1 <1,0 126 140 22 4
15:3 Björk Jord 1 40 22 68 45
15:3 Björk Kärna 108 5
15:3 Björk Rot 1 2 124 175
16:1 Björk Jord 1 79 100 22 18 150 120 48 40
16:1 Björk Kärna 3 <1,0 55 91 11 2
16:1 Björk Rot 1 27 45 7 <1,0 380 330 34 8
16:2 Björk Jord 2 85 86 106 78
16:2 Björk Kärna 11 5
16:2 Björk Rot 2 1 50 202
16:3 Björk Jord 4 34 19
16:3 Björk Kärna 120 12
16:3 Björk Rot 1 2 103 149
17:1 Björk Jord 25 4 63 45
17:1 Björk Kärna 41 20
17:1 Björk Rot 1 7 240 121
17:2 Björk Jord 17 40 7 4 57 85 31 21
17:2 Björk Kärna <1,0 <1,0 13 25 6 1
17:2 Björk Rot 2 7 2 <1,0 15 87 204 7
17:3 Björk Jord 6 3 63 28
17:3 Björk Kärna 18 5
17:3 Björk Rot 1 98 27
18:1 Björk Jord 2 239 26 71 80
18:1 Björk Kärna 4 3 50
18:1 Björk Rot 1 58 9 96 24
18:2 Björk Jord 1 124 9 74 41
18:2 Björk Kärna 17 7
18:2 Björk Rot 16 108 47



BILAGA 4 Sammanställning av analysresultat
XRF- och laboratorieanalyser

4 (4)

Exjobb 2012 KM 50 50 10 10 250 250 80 80
MKM 400 400 25 25 500 500 200 200

Det.gräns   
Prov nr. Art Kommentar F-nivå metall Klassningskriterie Pb XRF Pb LAB As XRF As LAB Zn XRF Zn LAB Cu XRF Cu LAB

mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS mg/kg mg/kg TS
18:3 Björk Jord 2 44 110 35 51 132 180 88 98
18:3 Björk Kärna <1,0 <1,0 55 29 15 2
18:3 Björk Rot 4 <1,0 115 89 10 6
19:1 Björk Jord 1 68 120 11 6 32 44 65 45
19:1 Björk Kärna 2 <1,0 79 80 12 2
19:1 Björk Rot 1 15 2 <1,0 11 64 149 12
19:2 Björk Jord 2 176 32 194 211
19:2 Björk Kärna 11
19:2 Björk Rot 1 2 174
19:3 Björk Jord 1 58 19 132 63
19:3 Björk Kärna 14 19
19:3 Björk Rot 17 4 142 68
20:1 Björk Jord 2 20562 350 714 17 157 190 234 290
20:1 Björk Kärna 9 <1,0 53 46 21 2
20:1 Björk Rot 2 497 1100 50 <1,0 90 140 37 8
20:2 Björk Jord 2 268 410 20 10 53 65 52 44
20:2 Björk Kärna 12 <1,0 97 68 18 2
20:2 Björk Rot 1 144 140 18 <1,0 117 170 25 10
20:3 Björk Jord 2 254 34 65 48
20:3 Björk Kärna 33 4
20:3 Björk Rot 1 10 26 101

SEMS14972
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De rader som är gula innebär att halterna i provet överstiger riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning (MKM  medan de som är blå överstiger riktvärden för Känslig Markvändning (KM).
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BILAGA 5 
Diagram över halterna i de olika provmaterialen med avseende på bly, koppar och zink.  
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BILAGA 6 
Laboratorierapporter för jord-, rot- och kärnprov.  
 
Referensprov  
Rapport Nr  
12101538 
12101539 
12101540 
12101541 
 
 
Kärnprov  
Rapport Nr 
12101464 
12101466 
12101468 
12101470 
12101472 
12101479 
12101481 
12101483 
12101485 
12101499 
12101501 
12101503 
12101505 
12101507 
12101530 
12101532 
12101534 
12101536 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rotprov 
Rapport Nr 
12101465 
12101467 
12101469 
12101471 
12101473 
12101480 
12101482 
12101484 
12101486 
12101500 
12101502 
12101504 
12101506 
12101515 
12101531 
12101533 
12101535 
12101537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jordprov  
Rapport Nr 
12101363 
12101369 
12101377 
12101378 
12101379 
12101381 
12101383 
12101384 
12101385 
12101386 
12101387 
12101388 
12101406 
12101407 
12101408 
12101409 
12101410 
12101411 
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