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Mina slutsatser

• Höga metallhalter och lågt pH värde i grundvatten och diken och bäckar 

innan byggnationen påbörjades

• Ingen större pH sänkning under produktion

• Potentiellt stor påverkan av anläggning av nya diken och dikesrensning

• Viktigt med åtgärder för att minska grumling i diken och bäckar

• Viktigt att diken och bäckar kläs med erosionsskydd
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Utvärdering av utvalda sulfidjordsupplags skick och påverkansgrad över 
tid avseende sulfidjordars miljötekniska egenskaper
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Efter inventering av befintliga upplag mellan Haparanda och 

Sundsvall valdes tre för uppföljning

• Sunderbyn, Luleå kommun

• Nickbyn, Luleå kommun

• Njurunda, Sundsvalls kommun 

(upplaget utgick efter fältundersökning 

då ingen sulfidjord påträffades)
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Sunderbyn Nickbyn

Upplag från 2010, placerat i sulfidjordsområde Upplag från 2004, , placerat i sulfidjordsområde

20 000 m3 sulfidjord 4 000 m3 sulfidjord

Enkel skyddstäckning, tre olika mäktigheter (0,1 m 

matjord, 0,3 m täckskikt + 0,1 m matjord och 0,5 m 

täckskikt + 0,1 m matjord)

Enkel skyddstäckning (0,6-1,2 m morän)

Primär recipient: grundvatten Primär recipient: grundvatten

Grundvatten visar neutralt pH Grundvatten neutralt pH

Förhöjda halter av SO4 och Ni Förhöjda halter av fosfor (jordbruksområde)

Ingen påverkan av ytvatten (lägst pH uppströms) Ingen kontroll pga (torra diken)

Ingen påverkan med risk för negativa effekter påvisas Ingen påverkan med risk för negativa effekter påvisas
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Oxidationen i ett sulfidjordsupplag sker snabbast 

under det första året efter konstruktionens 

uppförande för att sedan avta med åren. 

Täckt sulfidjord leder inte till en försämring av 

markemin i närområdet om jorden hanteras 

utifrån dess egenskaper. 

Denna med andra  genomförda utredningar visar sammantaget att det är fullt möjligt att nyttiggöra 

sulfidjord som en resurs i den egna verksamheten eller vid återvinning av avfall utan att negativ 

påverkan på miljön uppkommer i de områden där användningen sker. 


