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Förord 

Föroreningar kan medföra risker för människors hälsa och vår miljö. I Sverige har vi miljökvali-

tetsmål som anger inriktningen för miljöarbetet och fokuserar på att minska dessa risker. Det finns 

ett stort antal förorenade områden i landet. Utredningar av vilka risker ett förorenat område kan 

innebära för människors hälsa eller miljön och hur man vid behov kan minska riskerna genom ef-

terbehandling, är en viktig del av miljömålsarbetet. Statens geotekniska institut (SGI) har det nat-

ionella ansvaret för forskning, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad inom förorenade områ-

den. Syftet är att SGI ska medverka till att höja kunskapsnivån samt öka saneringstakten så att mil-

jökvalitetsmålen nås.   

 

Som ett led i detta ingår att förmedla kunskap om det arbete som utförs vid SGI till olika intressen-

ter, såsom tillsynsmyndigheter, konsulter, analyslaboratorier, problemägare och entreprenörer m.fl.  

 

I denna publikation har provtagningsmetodiker för förorenat grundvatten i Sverige utvärderats. 

Grundvattenprovtagning utförs oftast för att bestämma föroreningsinnehållet i grundvattnet. Ana-

lysresultaten används därefter för att bedöma vilken exponeringsrisk som människor eller djur ut-

sätts för eller hur och i vilken omfattning en förorening sprids med grundvattnet.  

 

För att kunna bedöma riskerna med ett förorenat område är det viktigt att analysresultaten återspeg-

lar de faktiska förhållandena i grundvattenzonen. I denna publikation har fokus varit på mätning av 

pH, redoxpotential samt på analys av ämnen känsliga för förändringar i pH och redoxpotential. 

Målsättningen har varit att identifiera oklarheter och brister i befintligt vägledningsmaterialet och 

allmänna provtagnings- och provbehandlingsrutiner samt att bedöma om ytterligare vägledning 

eller kunskapshöjande insatser är nödvändiga.  

 

Uppdragsledare för projektet har varit Helena Branzén och Jenny Vestin vid SGI. I projektgruppen 

har även Dan Berggren Kleja, Yvonne Ohlsson och Michael Pettersson vid SGI ingått.  

 

Avdelningschef för markmiljöavdelningen har beslutat att ge ut publikationen.  

 

Linköping i juni 2013 

 

Mikael Stark  
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Sammanfattning 

I föreliggande projekt har provtagningsmetodiken för förorenade grundvatten i Sverige utvärderats. 

Utvärderingen har gjorts genom studier av svenska vägledande dokument och genom intervjuer 

med konsulter och laboratorier. Syftet med projektet har varit att bedöma om befintliga vägled-

ningar ger nog tydliga anvisningar inför grundvattenprovtagning och hur de faktiska tillvägagångs-

sätten är i fält. Projektets fokus har varit på mätning av pH och redoxpotential samt på mätning av 

ämnen känsliga för förändringar i pH och redoxpotential. Målsättningen har varit att identifiera 

oklarheter och brister i vägledningsmaterialet och allmänna provtagnings- och provbehandlingsru-

tiner samt att bedöma om ytterligare vägledning eller kunskapshöjande insatser är nödvändiga.  

 

I rapportens inledande kapitel om markprocesser redogörs översiktligt för det komplexa samspelet 

mellan mark och grundvatten. Provtagningsförfarandet är särskilt viktigt när det gäller redoxkäns-

liga ämnen och i rapporten används arsenik som exempel. Arsenik är en halvmetall som förekom-

mer i flera olika oxidationstal vilket innebär att mobiliseringen av arsenik mycket styrs av redox-

potential och pH. Halten arsenik i ett grundvattenprov och formen i vilken arsenik förekommer är 

därför mycket känsliga för eventuella störningar vid provtagning och hantering. 

 

Genomgången av vägledningsmaterialen visar att de är bra utformade när det gäller generell prov-

tagning av grundvatten, men att några specifika råd för provtagning av redoxkänsliga ämnen inte 

ges. Detta förutsätter att konsulter har tillräckligt med kunskap om redoxkänsliga ämnen samt att 

projektets ekonomi tillåter en provtagning anpassad till situationer med komplexa redoxförhållan-

den.  

 

Samtliga vägledningsmaterial anger att pH, elektrisk konduktivitet och syrehalt bör mätas i fält, 

men skiljer sig åt när det gäller rekommendationer kring filtrering. De flesta vägledningarna anger 

att filtrering av proverna ska utföras i fält men en vägledning
1
 anger att filtreringen bör utföras i 

laboratoriemiljö för att minimera kontamineringsrisken. En vägledning nämner att oxidation och 

reduktion av redoxkänsliga ämnen kan ske när proven lagras och de flesta nämner redoxpotential 

som en parameter att mäta i fält. I övrigt ges inga speciella rekommendationer avseende provtag-

ning av redoxkänsliga ämnen. Ingen vägledning rekommenderar analys av indikatorparametrar som 

ett komplement till mätning av redoxpotential. Vägledningsmaterialen beskriver generella tillväga-

gångssätt i fält men ger sällan någon förklaring till varför momenten ska utföras på det sätt som 

anges. 

 

Intervjuerna visar att konsulter och laboratorier är osäkra när det gäller särskilda förutsättningar vid 

provtagning av redoxkänsliga ämnen. Man upplever det som svårt att ge tydliga instruktioner till 

fältprovtagare. Kombineras denna osäkerhet med vägledningsmaterial som inte ger detaljerad väg-

ledning, och ibland till och med ger motstridig information, erhålls ett tillvägagångssätt som varie-

rar beroende på vilken person som utför provtagningen.  

 

Intervjuerna som genomförts visar att olika konsultföretag och även olika arbetsplatser inom 

samma företag kan ha olika tillvägagångssätt i fält. Det finns ett uttalat intresse för att förbättra 

kvaliteten på provtagningen, både vad gäller de fysiska installationerna och hanteringen av geoke-

miska förutsättningar. Generellt är uppfattningen bland de tillfrågade att för få grundvattenprov tas 

och att grundvattnets geokemi sällan utvärderas eller sätts i relation till övriga analysresultat. Un-

                                                      

 

 
1
 SGF (2004). Denna rapport är under revidering och en remissversion av rapporten finns framtagen då detta 

projektet avslutas. 
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dantag gäller för de utredningar där nedbrytningspotential för organiska föroreningar studeras. 

Konsulterna efterfrågar hydrogeologisk kompetens. 

 

Vid intervjuerna har det framkommit att analyslaboratorierna förutsätter att konsulterna utför prov-

tagningen korrekt och att de har kunskap om laboratoriernas analysmetoder, samtidigt som konsul-

terna litar på att laboratorierna tar hand om deras prov på rätt sätt samt ger rätt vägledning. Det är 

därför viktigt att båda parter har kunskap om hur provhanteringen i fält och på laboratorium är 

kopplade till varandra. Intervjuerna pekar på att den generella kunskapen om varandras arbetsom-

råden bör förbättras för att syftet med provtagningarna ska uppnås. Företagen Ramböll, SWECO, 

WSP, Ecoloop, Eurofins, ALS Scandinavia, Alcontrol och KIWA Swedcert har kontaktats i utred-

ningen.  
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 Bakgrund och syfte 1

Grundvattenprovtagning utförs oftast för att bestämma föroreningsinnehållet i vattnet och marken 

men i vissa fall även för att bedöma förutsättningarna för naturlig nedbrytning. Analysresultaten 

används därefter för att bedöma vilken exponeringsrisk som människor eller djur utsätts för eller 

hur och i vilken omfattning en förorening sprids med grundvattnet.  

 

För att kunna bedöma riskerna med ett förorenat område är det viktigt att analysresultaten återspeg-

lar de faktiska förhållandena i grundvattenzonen. Vid provtagning av grundvatten kan själva prov-

tagningsförfarandet och hanteringen av uttagna prover påverka analysresultatet. Faktorer som kan 

påverka resultatet är till exempel pumphastighet, exponering för luft och filtrering av det uttagna 

provet. Bland annat kan detta leda till att metaller fälls ut och bortfilteras eller till att flyktiga för-

oreningar förångas
2
.  

 

Nedanstående figur (Figur 1-1) visar dominerande föroreningar enligt länsstyrelsernas samman-

ställningar. Som framgår utgör den redoxkänsliga arsenik ca en fjärdedel av föroreningarna och 

enligt Naturvårdsverkets lägesbeskrivning över efterbehandlingsläget i Sverige (NV, 2012a) har en 

stor del av de prioriterade förorenade objekten arsenik som primär förorening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1-1  Dominerande föroreningar enligt länsstyrelsernas prioriteringslista 

(Powerpointpresentation NV, 2009). 

 

Figur 1-2 visar de steg och processer som normalt föregår ett analyssvar och där insatsen kan tän-

kas påverka de slutliga analysresultaten. Flera av dessa steg berörs i detta projekt men fokus i rap-

porten har varit på själva provtagningen av grundvatten, vilken hänsyn som tas till redoxkänsliga 

                                                      

 

 
2
 Felkällor vid grundvattenprovtagning och hur provtagning bör genomföras diskuteras mer utförligt i re-

missversionen av SGFs fälthandbok (2013). 
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ämnen samt vägledningarnas rekommendationer när det gäller hantering i fält (filtrering, konserve-

ring samt mätning av pH, redox, syre, temperatur och elektrisk konduktivitet).  

 
 
Figur 1-2  Faktorer som kan påverka datakvalitet vid en miljöteknisk markundersökning (NV, 1996) 

 

Syftet med det föreliggande projektet har varit att utvärdera svenska vägledande dokument som rör 

provtagning av grundvatten för att se om dessa ger tydliga anvisningar för hur provtagning av 

redoxkänsliga ämnen ska utföras. Syftet har också varit att via intervjuer utreda vilka de faktiska 

tillvägagångssätten är vid fältprovtagning, provhantering och analys. Projektets övergripande mål-

sättning har varit att bedöma behovet av ytterligare vägledning, kunskapshöjande insatser (utbild-

ning av fältpersonal) eller om mer forskning behövs för att höja kvaliteten på provtagning och 

provhantering beträffande redoxkänsliga ämnen. Arsenik har i denna studie använts som exempel 

på ett sådant ämne. 
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Naturvårdsverket (NV), Svenska Geotekniska Föreningen (SGF), Statens geotekniska institut (SGI) 

och kunskapsprogrammet Hållbar sanering har publicerat flera vägledande rapporter för grundvat-

tenprovtagning. Vid fältarbeten sker dock alltid en anpassning till rådande (praktiska) förhållanden 

såsom projektets ekonomiska förutsättningar eller vattentillströmningen vilket gör att rekommen-

dationerna i vägledningarna inte alltid följs i alla avseenden. 

 

I Sverige har man sedan 2006 arbetat med att införa certifiering av provtagare (Nordtest, Envir 

Miljöprovtagare). Certifieringen bygger till viss del på äldre miljöutbildningar för miljötekniska 

markundersökningar och certifikat utfärdas av Kiwa Swedcert. Enligt uppgifter från Kiwa så har 

hittills cirka 200 personer genomgått miljöprovtagarkursen. Drygt 40 certifikat har utfärdats och 27 

personer har certifikat som idag är aktuella. Utifrån SGIs rådgivning inom upphandling kan det 

dock konstateras att certifiering sällan efterfrågas i utredningar. Från och med år 2015 kommer 

krav att ställas på certifierade provtagare eller motsvarande vid undersökningar av jord, grundvat-

ten, ytvatten och sediment som är finansierade med statliga bidragsmedel (NV, 2012b). I detta pro-

jekt har kursplanen för certifieringen översiktligt studerats, liksom ett något äldre (2006) utbild-

ningsmaterial tillhörande kursen. Certifieringsmaterialet som helhet har inte ingått i projektets un-

derlag. 

 

1.1 Metodik 
Det stegvisa upplägget har omfattat: 

 

1) Litteratursökning och kunskapsinhämtning om redoxkänsliga ämnen samt viktiga aspekter att 

tänka på vid provtagning av dessa. 

 

2) Genomgång av vägledningar och rekommendationer för provtagningsmetodik i Sverige. 

 

3) Intervjuer 

 

4) Genomgång av verkligt fall 

 

 

 pH och redoxpotential 2

pH och redoxpotential har stor betydelse i grundvatten eftersom parametrarna styr många ämnens 

löslighet och förekomst i vattnet.  

 

2.1 pH 
pH är ett mått på vattnets surhetsgrad och är per definition den negativa tiologaritmen av vätejon-

aktiviteten. pH är en viktig standardparameter att mäta då väte ingår i flera av grundvattnets kopp-

lade reaktioner. Koncentrationen väte i ett prov förändras när t.ex. koldioxid avgår till omgivande 

luft och kolsyrasystemets jämvikt förskjuts. För att få ett bra mätvärde på pH och undvika att vatt-

net hinner reagera med atmosfären måste pH därför mätas omedelbart i samband med provtagning-

en och i ett slutet system före all annan hantering. Är det möjligt att mäta pH direkt i grundvatten-

röret (in situ) är det teoretiskt att föredra. pH kan då mätas på olika nivåer i grundvattenröret för att 

se på effekter av själva rörinstallationen och grundvattnets exponering för luft nere i röret. Då pH 

också är temperaturberoende är det viktigt att samtidigt mäta vattnets temperatur samt att kalibrera 

mätinstrumenten vid samma temperatur som provtagningen sker vid.  
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2.2 Redoxpotential 
Redoxpotential är ett mått på balansen mellan oxiderande och reducerande ämnen. Vid utsläpp av 

syreförbrukande ämnen sjunker syrehalten i vattnet och därmed också redoxpotentialen. Redoxpo-

tentialen är även temperaturberoende.  

 

Naturvårdsverket har tagit fram ett klassificeringssystem för att uppskatta en ungefärlig redox-

potential i ett vatten genom att bestämma indikatorparametrar såsom järn, mangan och sulfat 

(Tabell 2-1). Järn, mangan och sulfat förekommer generellt i relativt höga halter i naturliga vatten-

system och löslighetsvillkoren uppfylls för alla tre inom ett snävt intervall. Detta beskrivs även i 

SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013:01). Snarlika internationella klassifice-

ringssystem finns (McMahon and Chapelle, 2008). Av indikatorparametrarna bör tvåvärt järn och 

mangan mätas i fält. Löst mangan (Mn
2+

) och löst järn (Fe
2+

) oxideras snabbt och måste filtreras 

med minimal kontakt med syre och därefter analyseras så fort som möjligt. Om provet först filtre-

ras avlägsnas partikulärt mangan (Mn
4+

) vilket medför att totalanalysen kommer att motsvara löst 

mangan (Mn
2+

). Då partikulärt Fe
3+

 endast utgör en mindre del av befintligt järn är fältanalysen 

inriktad på Fe
2+

. Prov som skall analyseras på laboratorium bör konserveras i fält för att förhindra 

att järn- och manganhydroxider bildas. 

 

 
Tabell 2-1  Indelning av redoxklasser (modifierad efter, NV 1999a) 

Klass och  
benämning 

Fe 
mg/l 

Mn 
mg/l 

SO4 
mg/l 

SO4 
mg/l 

   Södra Sverige Norra Sverige 

1. Hög redoxpotential/aeroba vatten <0,1 <0,05 ≥5 ≥2 

2. Måttligt hög redoxpotential/aeroba vatten <0,1 ≥0,05 ≥5 ≥2 

3. Låg redoxpotential/ anaeroba vatten ≥0,1 ≥0,05 ≥5 ≥2 

4. Mycket låg redoxpotential/anaeroba vatten ≥0,1 ≥0,05 <5 <2 

5.1. Blandvatten typ 1 <0,1 alla värden <5 <2 

5.2. Blandvatten typ 2 ≥0,1 <0,05 alla värden alla värden 

 

 

Elektronacceptorerna i redoxsystemet genererar energi till den process som utnyttjar dem. Syre ger 

mest energi och är därför den acceptor som förbrukas först i systemet. Därefter förbrukas nitrat, 

mangan, järn, sulfat, sulfid och slutligen metan (Figur 2-1). Grundvattnet blir mer reducerande och 

får en lägre redoxpotential allteftersom elektronacceptorerna förbrukas. I metaninnehållande vatten 

med låg redoxpotential föreligger föroreningar som arsenik och krom mestadels som As(III) och 

Cr(III). Så snart ett grundvatten avlägsnas från akvifären eller så snart syre tillförs provet ändras 

förutsättningarna för redoxreaktioner i vattnet. Om det pumpade vattnet passerar mark som ger 

olika redoxpotential kan det dessutom ta mycket lång tid innan en stabil potential uppnås. 
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Figur 2-1 Dominerande elektronacceptorer i olika redoxmiljöer (s.k. indikatorparametrar).  

Modifierad från Appello och Postma, 1993 (reprint 2010) 

 

 Markprocesser av betydelse för pH- och 3
redoxkänsliga ämnen 

Kapitlet om markprocesser vill ge en övergripande förståelse för hur komplext samspelet mellan 

mark och grundvatten är. Ytterligare information om grundvattnets geokemi och om processer som 

påverkar föroreningars spridning finns exempelvis i ”Metallers mobilitet i mark” (Hållbar sanering, 

2006) och i ”Undersökning av föroreningar i berggrund” (Hållbar sanering, 2009). Informationen 

nedan är hämtad från olika läroböcker, bland annat Aqueous Environmental Geochemistry (Lang-

muir, 1997), Environmental Chemistry of Soils (McBride, 1994) och Geochemistry, Groundwater 

and pollution (Appelo and Postma, 2nd edition 2005).  

 

I grundvattnet samverkar processer som vittring, mineralutfällning och adsorption. Dessa proces-

ser, tillsammans med vattnets pH och redoxpotential, bestämmer i vilken koncentration och form 

som lösta ämnen i grundvattnet förekommer. När det gäller metallers löslighet påverkas de dessu-

tom av komplexbildning med lösta oorganiska och organiska föreningar, sk ligander. När ett 

grundvatten provtas förändras förutsättningarna för utfällning och adsorption och grundvattnet 

kommer istället att anpassa sig till miljön i provtagningskärlet.  

 

Mineralers vittringshastighet påverkas av faktorer som det omgivande vattnets pH, jonstyrka och 

mikrobiell aktivitet. Lättvittrade mineraler är karbonater, primära silikater (exempelvis biotit och 

fältspat), leror och sulfidmineral. Vittringen av dessa avgör vilka ämnen som finns tillgängliga i 

grundvattnet.  

 

Vid utfällning faller ett löst ämne ut ur lösningen och bildar en fast fas. För metaller handlar det 

vanligtvis om karbonater, fosfater, hydroxider eller sulfider som faller ut. Exempel är när Fe faller 

ut som Fe(OH)
3
 eller när Al

3+
 faller ut som Al(OH)3(s). Metalljoner kan adsorberas på ytan av den 

utfällda (hydr)oxiden. Oxiderande förhållanden vid provtagning av ett reducerat vatten kan därför 

innebära att järn och mangan faller ut som hydroxider och att t.ex. arsenik medutfälls. Därmed 
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minskar vattenprovets halt av löst arsenik och provets innehåll underskattas om provet analyseras 

utan uppslutning.  

 

Adsorption styrs exempelvis av pH samt ämnets koncentration och speciering och sker genom att 

ett ämne fastläggs till reaktiva ytor hos lermineral, oxider av järn, aluminium, mangan eller orga-

niskt material. Generellt för katjoner brukar adsorptionen öka med ökande pH, medan det omvända 

gäller för oxyanjoner som arsenik. Om pH ändras i samband med uttag av vattenprov så kan därför 

den lösta andelen metaller i provet förändras. 

 

Ett av vattnets mest betydande buffertsystem är kolsyrasystemet där kolsyra, bikarbonat och koldi-

oxid (CO3
2-

 /HCO3
-
/CO2) ingår: 

 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H
+
 + HCO3

- 

 

Eftersom kolsyrasystemet påverkar vattnets pH påverkar det även indirekt löslighetsjämvikter och 

utfällningen av metaller. Påverkan på ett grundvattenprov fås till exempel genom att koldioxid från 

provet avgår till atmosfären och pH ökar.  

 

Redoxreaktioner innebär överföring av elektroner mellan olika redoxpar där ett ämne agerar 

elektrondonator och det andra ämnet i paret agerar elektronmottagare. En oxidation innebär att ett 

ämne lämnar ifrån sig elektroner medan en reduktion innebär att ämnet upptar elektroner. Några 

vanliga och viktiga redoxpar i naturliga system är O2 – H2O, NO3 - N2O, Mn
4+

 - Mn
2+

, Fe
3+

 - Fe
2+

, 

SO4 - H2S, CO2 - CH4, där den vänstra och högra formen utgör den oxiderade respektive den redu-

cerade formen.  

 

Generellt kan en redoxreaktion skrivas: 

 

Oxiderad molekyl + m H
+
 + n elektroner = reducerad molekyl 

 

vilket kan illustreras av upplösningen av manganoxid: 

 

MnO2(s) + 4 H
+
 + 2e

-
  =  Mn

2+
 + 2H2O 

 

En reduktion innebär vanligtvis en konsumtion av vätejoner d.v.s. en reduktion höjer pH, medan en 

oxidation innebär en produktion av protoner, d.v.s. sänker pH. Då järn- och manganoxider reduce-

ras konsumeras vätejoner, och pH stiger. I ett naturligt system begränsas höjningen av pH genom 

att svårlösliga järn- och mangankarbonater fälls ut och frigörandet av vätejoner balanserar syste-

mets pH: 

 

Fe
2+

 + H2CO3  =  FeCO3 + 2H
+ 

 

 

Mn
2+

 + H2CO3  =  MnCO3 + 2H
+
 

 

I ytnära vatten och vatten med rikt kolinnehåll beror vanligtvis lågt syreinnehåll och reducerande 

förhållanden på att organiskt kol har oxiderats. Utöver effekter på redoxpotential har organiskt 

material också en mer direkt betydelse för metallkoncentrationerna eftersom metaller ofta kom-

plexbinder till lösta organiska föreningar (humusämnen) med olika reaktiva och funktionella grup-

per (t ex COOH). Det finns därför en risk för att en del metaller inte kommer att ingå i provet om 

organiskt material filtreras bort. För att få provets totalhalt av metaller bör ett prov med organiskt 

material uppslutas före analys så att metallerna kommer i lösning. Man kan i fält konservera provet, 

d.v.s. surgöra med koncentrerad salpetersyra, och hindra ytterligare utfällning av oxider.  
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Ämnen som arsenik, krom, koppar, silver och kvicksilver kan förekomma med flera oxidationstal 

och förekommer därför i olika form beroende på grundvattnets redoxpotential och pH. Exempelvis 

återfinns arsenik som femvärt arsenat i aeroba miljöer och som trevärt arsenit i anaeroba miljöer. 

Förändrade redoxförhållanden kan påverka metallers mobilitet, antingen direkt genom reaktioner 

som förändrar metalljonens valens (exempelvis Cr(III) till Cr(VI)), eller indirekt via redoxkänsliga 

anjoner som bildar lösta komplex och mineral med tungmetaller. Grundvattnets redoxförhållanden 

är därför avgörande för dessa ämnens toxicitet och mobilitet. 

 

Reducerande förhållanden i grundvatten är relativt vanliga och förekommer i djupa eller i slutna 

akvifärer, vid stagnant grundvatten samt i anslutning till ler- och torvområden. Även försump-

ningsområden och kärr/myrmarker är ofta associerade med reducerande förhållanden, liksom sul-

fitjordar, kisaskejord och jord rik på pyrit. Då organiskt material kan ge upphov till reducerande 

förhållanden kan ett mer eller mindre reducerat grundvatten även förekomma i miljöer där det nor-

malt inte förväntas. Träindustrier med höga grundvattenstånd är ett exempel på en miljö som skulle 

kunna uppvisa skiftande redoxförhållanden liksom områden med andra organiska föroreningar (olja 

m.m.).  

 

3.1 Arsenik 
Arsenik har använts som ett exempel i det föreliggande projektet då det är ett ämne som idag före-

kommer och framöver kommer att förekomma i stora marksaneringsprojekt. Arsenik är en halvme-

tall som förekommer naturligt med flera olika oxidationstal och i både organiska och oorganiska 

föreningar. De olika oxidationstalen innebär att arseniks mobilisering eller immobilisering i ett 

grundvattensystem beror på redoxförhållanden och pH vilket gör att arsenikhalten i ett grundvat-

tenprov blir mycket känsligt för provtagningsförfarande och provhantering. 

 

Vanliga oorganiska arsenikföreningar är femvärd arsenat As(V) med formeln H2AsO4
-
 (stabil i 

aeroba miljöer) och trevärd arsenit As(III) med formeln H2AsO3
-
 (stabil i anaeroba/reducerande 

miljöer). Arseniks löslighet är störst under reducerande förhållanden då arsenit dominerar vilket 

påverkar riskbedömningen vid marksaneringsprojekt. Vid aeroba förhållanden och hög redox-

potential är lösligheten väsentligen lägre och merparten av den arsenik som är löslig är arsenat, 

vilken adsorberas till olika typer av oxidytor. 

 

Många metalljoner har låg löslighet vid neutrala pH men får en ökad löslighet när pH-värdet sänks. 

För oxyanjoner som arsenik är förhållandet det omvända, d v s de binds starkare ju lägre pH är. Om 

provtagning och filtrering medför att grundvattenprovet luftas och vattnet kommer i kontakt med 

syre finns en risk för att järn och mangan oxideras samt att arsenik och andra tungmetaller medut-

fälls med (hydr)oxider. Laboratorieanalyser på ett sådant vatten kommer därför att visa lägre halter 

än de reella halterna i grundvattnet. 
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 Genomgång av vägledningsmaterial 4

4.1 Befintligt underlag 
Följande vägledningsmaterial har bedömts som aktuella (tillämpade av provtagare) eller har hänvi-

sats till genom annan styrande dokumentation (NV, 2012b). Ytterligare äldre vägledningsmaterial 

finns men rekommendationer i dessa bedöms ha implementerats i litteraturen nedan.  

 

 Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar (SGF, 2004 – revidering pågår) 

 

 Bedömningsgrunder för miljökvalitet, grundvatten (NV, 1999a – revidering pågår) 

 

 Vägledning för miljötekniska markundersökningar, Del 2: Fältarbete (NV, 1994) 

 

 Rätt datakvalitet Vägledning i kvalitetssäkring vid miljötekniska undersökningar (NV, 1996) 

 

 Metodik för inventering av förorenade områden (NV, 1999b) 

 

 Hantering och analys av prover från förorenade områden (SGF, 2011 – utkom 2012) 

 

 

4.2 Anvisningar för grundvattenprovtagningar enligt  
vägledningsmaterial  

 

I allt genomgånget vägledningsmaterial anges att proverna ska förvaras mörkt och svalt, även under 

transport, samt att upparbetning och analyser av prover ska ske snarast efter provtagningen. Ingen 

sammanställning har gjorts avseende typ av grundvattenrör eller vilken metod för rörinstallation 

som rekommenderas. Inte heller behandlas allmänna rekommendationer gällande arbetsmiljö, kon-

tamineringsrisk, kvalitetssäkring, rengöring av utrustning samt val av provbehållare och dess 

märkning. 

 

 

4.2.1 Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar (SGF, 2004) 
 

Syfte och målgrupp 

Fälthandboken ska vara till hjälp vid upphandling och genomförande av miljötekniska markunder-

sökningar och innehåller allmänna råd och metodbeskrivningar för provtagning. Bokens målgrup-

per är främst fälttekniker och miljötekniker men även beställare, kontrollmyndigheter, banverk, 

vägverk och kommuner samt skolor och universitet.  

 

Provtagning 

När det gäller grundvattenprovtagning anges att den kan utföras med en vattenhämtare, vaterra-, 

sug- eller tryckpump samt med provtagningsspetsar. Grundvattnet bör omsättas med 3-5 rörvoly-

mer innan provtagningen.  

 

Fältarbete 

Fälthandboken rekommenderar att ”Filtrera provet om detta ska göras. I normalfallet rekommende-

ras inte filtrering i fält eftersom risken är stor att provet kontamineras.” Vid provtagning av metal-

ler rekommenderas att ”Eventuellt måste proverna konserveras direkt efter provtagningen. Om 

proverna måste konserveras omedelbart kan det bli nödvändigt med filtrering i fält.” Konservering-
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en innebär surgörning till pH 2. Syftet med provtagningen måste enligt vägledningen klargöras 

”Ska finpartiklar i vattnet avlägsnas genom filtrering eller ska de ingå i provet som analyseras?” 

Eftersom pH är känsligt för kemiska förändringar och har betydelse vid tolkning av andra resultat 

rekommenderas att ”pH-analys skall göras i fält vid aktuell temperatur”. Dessutom kan pH-

resultatet påverka utformningen av det planerade provtagningsprogrammet eftersom det kan an-

vändas som en indikator på en föroreningsspridning. Fälthandboken rekommenderar även att den 

elektriska konduktiviteten mäts i fält ”för att undersöka en föroreningsspridning och … för att be-

stämma vilka vatten som skall provtas på ett mer detaljerat sätt.” Handboken nämner vidare att 

elektrisk konduktivitet är ”en temperaturkänslig metod och fältvärdena är endast ett relativt mått.” 

Redoxpotentialen rekommenderas också att ”mätas på plats (in situ) i vattnet. För grundvatten kan 

detta utföras med en flödescell. Det är inte möjligt att konservera vattenprov för mätning vid ett 

senare tillfälle.” Men ”Redoxmätningar ger endast en grov bild av redoxförhållandena…” och det 

är oftast ” felaktigt att tolka mätvärdena som verkliga redoxpotentialer i vattnet.”  

 

4.2.2 Bedömningsgrunder för miljökvalitet - grundvatten  
Rapport 4915 (NV, 1999a)  

 

Syfte och målgrupp 

Rapportens syfte är att länsstyrelser, kommuner och andra ska kunna, utifrån insamlade data, be-

döma tillståndet i miljön och därmed få bättre underlag för miljöplanering och målstyrningsarbete. 

Rapporten innehåller bedömningsmallar för ett urval parametrar. I bedömningen ingår dels en be-

dömning av vilka effekter de uppmätta parametrarna har på miljön och vår hälsa och dels en be-

dömning av hur mycket de uppmätta parametrarna avviker från jämförvärden vilka är en uppskatt-

ning av ett naturligt tillstånd.  

 

Provtagning 

Ytligt grundvatten (ner till 6-7 meters djup) kan provtas med ”peristaltiska pumpar och system som 

tillåter filtrering on-line och fältanalyser i ett slutet system.” Djupare grundvatten provtas med 

hämtare eller dränkbara pumpar. Grundvattnet ska omsättas innan provtagningen. 

 

Fältarbete 

Filtrering av anaeroba vatten bör utföras i ett slutet-system för att förhindra att filtren sätts igen då 

exempelvis järn oxideras vilket kan leda till medutfällning av andra tungmetaller. Filtreringen ska 

utföras innan proverna konserveras för metallanalys. Konserveringen av proverna kan antingen ske 

i fält eller på laboratorium men bör ”göras så fort som möjligt under renast möjliga förhållanden”. 

Mätning av elektrisk konduktivitet ska utföras i fält. Rapporten nämner inte redoxpotential som en 

parameter att mäta i fält utan presenterar istället ett klassningssystem där vattnet kan klassas in i 

olika redoxklasser beroende på halterna järn, mangan och sulfat. Detta nämns dock inte i bilagan 

som rör provtagning. 

 

4.2.3 Vägledning för miljötekniska markundersökningar, Del 2: Fältarbete  
Rapport 4311 (NV, 1994) 

 

Syfte och målgrupp 

Syftet är att rapporten ska vara en grundläggande text om markundersökningar så att mätningar och 

dess tillhörande arbeten utförs och redovisas på ett likartat sätt. Vägledningens målgrupp är alla 

som involveras i miljötekniska markundersökningar såsom verksamhetsutövare, markägare, kon-

sulter, entreprenörer samt myndigheter. 
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Provtagning 

Grundvattenprovtagningen ska utföras med en dränkbar eller tryckluftsdriven pump, sugpump, 

vattenhämtare eller med provtagningsspetsar. Grundvattnet ska omsättas med minst tre rörvolymer 

innan provtagningen. Pumpflödet bör vara lägre än flödet av tillrinnande vatten för att förhindra att 

röret töms helt särskilt om vattnet innehåller redoxkänsliga ämnen. Pumpflödet ska också vara lågt 

för att förhindra att suspenderat material dras in i röret. 

 

Fältarbete 

Parametrar såsom pH, elektrisk konduktivitet, syrgashalt och temperatur förändras vid lagring och 

vägledningen anser därför att de är lämpliga att mäta i fält. Om det finns partiklar i provvattnet som 

beror på felaktig installation av grundvattenröret eller felaktig provtagning ”ska proverna filtreras.” 

”Filtrering ska göras direkt i fält med engångsfilter direkt på pumpslangen eller så snart som möj-

ligt efter provtagningen.” Om däremot ”partiklarna är mobila i grundvattnet … ska proverna inte 

filtreras.” Vattenproverna kan ”behöva konserveras med syra eller annan kemikalie i samband med 

provtagningen.” Vägledningen nämner att ”oxidation/reduktion av redoxsensitiva ämnen … kan 

vara märkbar för prover som lagrats.” 

 

4.2.4 Rätt datakvalitet Vägledning i kvalitetssäkring vid miljötekniska  
undersökningar. Rapport 4667 (NV, 1996) 

 

Syfte och målgrupp 

Syftet är att uppnå rätt datakvalitet vid miljötekniska markundersökningar och rapporten vänder sig 

främst till beställare, uppdragsgivare och genomförare. 

 

Provtagning 

Grundvattnet ska omsättas innan provtagningen för att provtagningen ska bli representativ. Prov-

tagningsutrustningen ska anpassas till vilken typ av ämnen som ska analyseras.  

 

Fältarbete 

Vägledningen anser att om vattenprovet innehåller ”mycket fasta partiklar bör vattenprovet sedi-

menteras och dekanteras före filtrering.”  Om provet ska ”konserveras i fält genom surgörning 

måste vattenprovet först filtreras (0,45µm filter).”  

 

4.2.5 Metodik för inventering av förorenade områden  
Rapport 4918 (NV, 1999b) 

 

Syfte och målgrupp 

Syftet är att ge vägledning för att kunna göra kvalificerade bedömningar av miljökvaliteten utifrån 

insamlade data och därmed få bättre underlag för miljöplanering och målstyrningsarbete. Rappor-

tens målgrupp är länsstyrelser och kommuner.  

 

Provtagning 

Grundvattenprovtagningen ska utföras med en elektrisk sänkpump av plast, sughävert eller häm-

tare. Grundvattnet ska omsättas med minst tre rörvolymer innan provtagningen och provet ska 

blandas väl innan flaskorna fylls. 

 

Fältarbete 

Om grundvattenprovet innehåller partiklar ska, enligt rapporten, ”hela provet dekanteras och ho-

mogeniseras före påfyllning av flaskorna.” Det ska utföras ”genom att hela provet pumpas upp i ett 

samlingskärl och får sedimentera i 10 minuter, varefter den övre” partikelfria” fasen dekanteras av 
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och blandas.” Enligt rapporten bör prover för metallanalyser ”vara i det närmaste partikelfria före 

analys.” ”Provberedning av grund- och ytvatten utförs normalt inte.” 

4.2.6 Hantering och analys av prover från förorenade områden (SGF, 2012)  
Rapporten Hantering och analys av prover från förorenade områden hade vid tidpunkten för inter-

vjuerna ännu inte publicerats. Den är det enda påträffade vägledningsmaterialet som tar upp certifi-

ering av miljöprovtagare för att kvalitetssäkra personal som arbetar med förorenade områden. 

 

Syfte och målgrupp 

Rapportens syfte är att beskriva osäkerheter och fel som kan uppkomma under provtagningen och 

på laboratoriet samt att ge rekommendationer om hur osäkerheterna och felen kan minska. Mål-

gruppen är alla som hanterar, analyserar och utvärderar prover från förorenade områden. 

 

Provtagning 

Vattenproven tas direkt i avsedd provbehållare och ingen neddelning av proven bör ske i fält. ”La-

boratorieprovets storlek, behov av konservering och provkärl väljs i samråd med analyslaborato-

riet.” ”Provkärlet bör fyllas mycket försiktigt till dess vattnet flödar över något.” Rapporten poäng-

terar dock att ”Om provkärlet är preparerat med konserveringsmedel får inte överfyllnaden riskera 

att påverka konserveringsmedlets effektivitet.” samt att en överfylld flaska riskerar att sprängas vid 

frysförvaring. 

 

För att avgöra grundvattenprovets stabilitet kan ”turbiditet, pH, ledningstal, redoxpotential, tempe-

ratur och löst syre mätas i samband med provtagningen.” Dessa parametrar är ”mycket instabila 

och förändras fort med ändrade geokemiska förhållanden varför mätning direkt i fält är att föredra.” 

”Parametrarna bör mätas med direktvisande fältinstrument som placeras i en flödescell direktanslu-

ten ”on-line” med provtagningsutrustningen.” 

 

Fältarbete  

Rapporten nämner inte redoxkänsliga ämnen under ”ämnen som är känsliga för nedbrytning eller 

omvandling” men skriver där att ”Om provet kan kylas omedelbart, transporteras kylt och upparbe-

tas på laboratorium inom 24 timmar bör inga särskilda konserveringsåtgärder vidtas.” Rapporten 

menar också att ”Åtgärder för att konservera proven skall alltid vidtas i samråd med analyslabora-

toriet… ” 

 

Grundvattenprovet kan vara kontaminerat med partiklar p.g.a. felaktig provtagningsteknik med för 

hög pumphastighet och/eller för kraftig omsättning. ”Om analysparametern inte störs analyseras 

hela provet.” Om det finns risk att analysutrustningen skadas kan partiklarna ”avskiljas på enklaste 

sätt, t.ex. genom dekantering eller filtrering i fält eller på laboratoriet.”  Om analysparametrarna 

störs av partiklarna bör ”provtagningstekniken ändras” eller ”partiklarna avskiljas direkt i fält med 

lämpligt filter”. ”Filtreringen bör helst ske on-line med pumputrustningen…”. Innan det filtrerade 

provet samlas upp bör filtret sköljas med de första millilitrarna vatten som passerar genom filtret.  

 

Om filtrering av provet inte kan ske i fält bör ”hela provet skickas in till analyslaboratoriet och 

filtreras där före analys. Konservering av provet i fält måste då undvikas…”. Om proven har filtre-

rats bör en analys utföras på ”ofiltrerade prov eller på den avfiltrerade partikelfasen för att kunna 

uppskatta hur stor den partikelbundna mängden är…”Vid filtrering av proverna passerar finpartiku-

lära kolloider genom filtret. ”Om dessa ska avskiljas måste fraktioneringen göras med andra meto-

der såsom ultrafiltrering, dialys eller någon annan typ av membran.” 

 

Vid syrauppslutning av provet analyseras även de partikelbundna metallerna. Därför är det viktigt 

att veta ”om konservering och/eller filtrering har gjorts eller inte när analysresultaten utvärderas 

eftersom det påverkar vilka fraktioner som har analyserats. ”Om proverna inte konserverats efter 
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provtagningen finns risk för att vissa metaller fälls ut vilket kan ge underskattning av halterna vid 

analys av löst fas.” 

 

Rapporten poängterar att det är viktigt att ”kommunicera med laboratoriet om vilken typ av provbe-

redning som normalt sker på laboratoriet.” Detta eftersom om ingen särskild provberedning anges 

på provets följesedel så följer laboratoriet sina normala rutiner. 

 

4.3 Sammanfattning vägledningsmaterial 
Vägledningsmaterialet anger unisont att pH, elektrisk konduktivitet och syrehalt bör mätas i fält 

men vägledningsmaterialet skiljer sig åt när det gäller rekommendationer kring filtrering. De flesta 

vägledningarna anger att filtrering av prover ska utföras i fält men en vägledning (SGF, 2004) 

anger att filtreringen bör utföras i laboratoriemiljö för att minimera kontamineringsrisken. Två väg-

ledningar föreslår dekantering av provet om det innehåller partiklar. 

 

En vägledning nämner att oxidation och reduktion av redoxkänsliga ämnen kan ske när proven 

lagras och de flesta nämner redoxpotential som en parameter att mäta i fält. I övrigt ges inga speci-

ella rekommendationer vid provtagning av redoxkänsliga ämnen. I Naturvårdsverkets rapport 4915 

presenteras ett klassningssystem med indikatorparametrarna järn, mangan och sulfat för att be-

stämma vattnets redoxstatus men detta nämns inte specifikt i bilagan som behandlar provtagning.  

 

De övriga vägledningarna nämner inte indikatorparametrar för att bestämma vattnets redoxstatus. 

Vägledningsmaterialet beskriver generellt tillvägagångssättet i fält men ger sällan någon förklaring 

till varför momenten ska utföras på det sätt som anges. 

 

Genomgången av vägledningsmaterial visar att materialet är bra utformat när det gäller generella 

provtagningar men att specifika råd för provtagning av redoxkänsliga ämnen inte ges. Detta förut-

sätter att konsulterna och fältteknikerna själva uppmärksammar förhållanden och vidtar åtgärder 

när provtagning ska utföras i redoxkänslig miljö vilket i sin tur kräver att dessa har tillräckligt med 

kunskap om redoxkänsliga ämnen samt att projektets ekonomi tillåter en mer omfattande provtag-

ning. Vägledningsmaterialet ger just vägledning men är inte ett utbildningsmaterial. 

 

4.4 Nytt vägledningsmaterial 
Rapporten Hantering och analys av prover från förorenade områden (SGF, 2012) är nyutkommen 

och informationen har ännu inte haft något genomslag på hur grundvattenprovtagning utförs. Rap-

porten tar ställning till några av de frågor som detta projekt har pekat på men förutsätter i övrigt en 

kunskap hos provtagare som våra intervjuer indikerat saknas.  

 

SGF:s fälthandbok är under omarbetning och en version av handboken är ute på remiss. En ny 

version av handboken kommer troligtvis att utges under 2013. 

 

Rapporten 4915 – Bedömningsgrunder för miljökvalitet – grundvatten (Naturvårdsverket, 1999a) 

är under omarbetning och en ny version finns ute på remissomgång. Publicering av den nya rappor-

ten beräknas ske under 2013. 

 

Den nya Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01, utkom i februari 2013 och är 

avsedd att ersätta de bedömningsgrunder som gavs ut av Naturvårdsverket 1999a. 
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 Intervjuer 5

5.1 Intervjuade personer 

5.1.1 Konsulter 
Sju konsulter har intervjuats per telefon. Konsulterna har valts utifrån projektgruppens kännedom 

om personernas erfarenhet och insikt i fältarbete samt erfarenhet från undervisning och därmed 

kontaktnät mot andra provtagare/konsulter. Konsulterna kommer från både större och mindre orga-

nisationer och har flera års erfarenhet från provtagning, utredning och riskbedömning.  

 

Syftet med intervjuerna har varit att samla in kunskap om personernas uppfattning om sin egen och 

branschens tillvägagångssätt, hur man i planeringsstadiet försöker tillgodose krav på kvalitet i fält-

arbetet samt hur resurser fördelas med avseende på fältinsatser respektive utvärdering. 

5.1.2 Laboratorier 
Tre laboratorier medverkade i undersökningen (ALS Scandinavia, ALcontrol och Eurofins). Frågor 

ställdes i en telefonintervju till ALS Scandinavia och ALcontrol, och laboratorierna fick avgöra 

vem ur deras personal som var lämpad för att svara på frågorna. Eurofins har tillfrågats i enskilda 

frågeställningar.  

 

5.2 Resultat 

5.2.1 Konsulter 
Parametrarna pH, redoxpotential, syre, elektrisk konduktivitet och temperatur mäts enligt de tillfrå-

gade konsulterna generellt i fält. I nödfall mäts de på laboratorium men då noteras detta (dålig vat-

tentillgång och instrumentkrångel uppges som orsaker). Vid provtagning av grundvatten i sul-

fidjordar har en konsult noterat en mycket snabb utfällning av järnoxider vid syresättning (några 

minuter) varvid både pH och redoxpotential förändras. För att få ett mått på redox-utvecklingen i 

provet föreslår den intervjuade därför att redoxpotentialen även mäts på laboratorium i samband 

med övriga analyser. Konsulten påpekar att i vissa analyspaket, exempelvis dricksvattenpaket, in-

går analys av pH på laboratorium men analys av dricksvattenkvalitet har ett annat syfte jämfört 

med en miljöutredning. Laboratoriets mätning för dricksvattenkvalitet utförs enligt standard inom 

24 timmar och vid 20-25
 
°C. I fält har man snarare 4-10 °C och syftet är att veta förutsättningarna 

för exempelvis mobilisering eller fastläggning av olika föroreningar. Dricksvattenpaket tillämpas 

ibland i marksaneringssammanhang i och med att föroreningsgraden i grundvattnen i vissa fall 

jämförs med dricksvattenkriterier.  

 

Att använda en flödescell och långsamt genomströmmande vatten ger, enligt konsulterna, mest 

rättvisande resultat för mätning av pH och redoxpotential i fält. En konsult rekommenderar BAT-

provtagare för att ta ett prov som inte kommer i kontakt med luft. Vid BAT-provtagning insamlas 

vattenprovet genom undertryck i provröret och genom grundvattentrycket vid provtagaren. Tekni-

ken genererar ett i stort sett ostört grundvattenprov som inte kommer i kontakt med luft eller på 

annat sätt riskerar att kontamineras under provtagningen. Vid BAT-provtagning beror tidsåtgången 

för att få ett grundvattenprov på genomsläppligheten hos den aktuella jorden och provtagningstider 

upp emot två timmar är inte ovanliga. Ett inbyggt filter gör dock ytterligare filtrering via on-line 

system eller sprutor onödig. BAT-provtagaren kan dock vara otät och för att vara säker på att få bra 

prov kan provröret behöva fyllas med kväve innan provtagningen. Samtliga tillfrågade konsulter är 

överens om att öppna grundvattenrör luftar provet och kan medföra utfällningar. Ingen har dock 

någon uppfattning om i vilken omfattning utfällning sker och om utfällningarna eventuellt adsorbe-

ras till provtagningsinstrumenten. En konsult påtalar att i ett luftat vatten kommer man inte se annat 
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än arsenik i partikulär form. Ett ofiltrerat prov, analys av filtret eller analys på stark uppslutning bör 

därför analyseras som komplement till det filtrerade provet.  

 

Två av de tillfrågade påtalar vikten av att inte förändra ett provtaget vatten och med andra ord inte 

låta utfällningar bildas och i efterhand lösa upp dessa (vilket ger totalhalter och ett slags worst-

case). Ett reducerande vatten bör därför hållas reducerande ända fram tills analysen eftersom även 

en liten utfällning av något som mäts i mg/l (Fe/Mn) kan ha stor effekt på något som mäts i μg/l 

(As). Enligt en av konsulterna finns en studie inom ett projekt med arsenikföroreningar och reduce-

rande vatten i Bangladesh (1 000-tals prov) där fält- respektive laboratoriekonservering av prover 

har jämförts. I detta fall hade laboratoriekonserverade prover lägre arsenikhalter jämfört med pro-

ver som konserverats i fält. I motsats till detta uppger en annan konsult att det i Sverige också har 

jämförts fält- respektive laboratoriekonservering av prover men att man där inte noterat några bety-

dande skillnader. Ingen av dessa studier uppges finnas dokumenterade. 

 

När det gäller specifika analyser av arsenik i reducerande vatten rekommenderar en konsult:  

1) Ta provet med hjälp av genomströmmare (exempelvis flödescell) 

2) Filtrera i fält med 0,2 alt. 0,45 μm filter 

3) Surgör i fält med koncentrerad HNO3. Vid analys erhålls det As som finns löst i grundvatten 

 

Det poängteras av flera att syftet alltid bör styra hanteringen i de enskilda projekten. Görs exem-

pelvis ingen filtrering eller konservering men istället en analys av provets totalhalt vid uppslutning 

kan dessa resultat användas som ett slags worst-case och relateras till riktvärden. Spridningsberäk-

ningar för utläckage kan inte göras på dessa analyser. 

 

En av konsulterna uppger att kvalitet och grundvattenprovtagning är något som diskuteras flitigt 

med fokus på installationerna av grundvattenrör, omsättning av grundvattnet samt filtrens place-

ring. Stora kvalitetsmässiga problem bedöms föreligga vid installationen av grundvattenrör där 

exempelvis ett filter i överkanten av grundvattenytan (vilket är en mycket vanlig installation) kan 

ge ett luftat grundvattenprov. Mindre bra installationer med sämre tillförsel av vatten gör det svårt 

att få kontinuerliga flöden och svårare att använda flödescell samt resulterar i onödigt grumliga 

prov och igensatta filter. Renspumpning och omsättning av vatten upplevs ofta göras för dåligt och 

är något som internt noterats kunna påverka resultaten mer än förväntat. Samma konsult uppger att 

om vattnen bedöms vara klara och utan synliga partiklar kan de välja att analysera på ofiltrerade 

prov (avgörs från fall till fall) men att det finns olika syn på detta inom bolaget och ibland filtreras 

proverna som standard i fält. Den tillfrågade anser att om filtrering skall utföras, så skall den utfö-

ras i fält. Proverna konserveras ibland i fält med huvudsyftet att erhålla snabbare svar från laborato-

riet (utförs vid vissa saneringar), inte specifikt för att förbättra provets kvalitet. En annan konsult 

uppger att laboratoriernas rekommendationer angående konservering brukar följas och vid osäker-

het diskuteras frågan med laboratoriet medan ytterligare en annan, utan egentlig motivering, uppger 

att han aldrig konserverar för metallanalyser i fält.  

 

Installationen av grundvattenrör samt val av provtagningsmetodik och provtagningsutrustning 

nämns av flera konsulter som kritiska moment vid provtagning av grundvatten. Konsulterna efter-

frågar hydrogeologisk kompetens och menar att utredningar där sådan kompetens funnits i projekt-

gruppen har utförts på ett bättre sätt jämfört med andra. Generellt anser konsulterna att grundvatten 

undersöks i för liten omfattning. I vissa inledande markundersökningar finns ofta bara ett grundvat-

tenrör i de övre marklagren vilket skall representera allt grundvatten i området. Om vattnet är redu-

cerande och innehåller redoxkänsliga ämnen ger provtagning i öppet grundvattenrör med dålig 

omsättning av vatten ett prov som inte är representativt för förhållandena i grundvattnet.  

Provtagna vatten behandlas på liknande sätt oavsett om de innehåller pH- och redoxkänsliga ämnen 

eller inte. En konsult uppger att de oftare filtrerar på laboratorium än i fält och en annan konsult 

uppger att han genomgående låter laboratorierna filtrera p.g.a. kontamineringsrisken.  
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Vid mätning och provtagning av grundvatten används flödescell som standard hos vissa konsultbo-

lag. Inom andra företag används flödescell framför allt i samband med provpumpningar men inte 

som standard vid miljöprovtagningar. När flödescell inte används beror det framför allt på dålig 

vattentillgång men även tidsbrist och bristfällig planering, ekonomi och/eller kommunikation mel-

lan handläggare och provtagare kan vara möjliga orsaker. Mätning av redoxpotential görs ibland 

utan flödescell och det råder viss osäkerhet om hur representativt analysresultatet blir för halterna i 

grundvattnet. Metodinstruktioner angående hur redoxpotential ska mätas saknas i både enskilda 

provtagningsupplägg och i upphandlingsunderlag. 

 

Någon särskild planering för att provta pH- och redoxkänsliga ämnen görs sällan vid inledande 

screeningsprovtagningar. I senare provtagningsomgångar och där exempelvis arsenik är i fokus kan 

olika strömningsriktningar hos grundvattnet samt områdets geologi diskuteras men generellt upp-

skattar de intervjuade personerna att kunskapen inom geokemi är begränsad hos konsulterna. Geo-

kemiska aspekter utvärderas sällan i rapporter. Det finns även en uppfattning om att merparten av 

de konsulter som är ute och provtar inte säkert vet vilka ämnen som kan vara känsliga för pH- och 

redoxförändringar.  

 

Ett konsultföretag uppger att det sedan en tid har arbetat mot bättre utförda fältarbeten och fältana-

lyser där exempelvis en standardmässig mätning av ett flertal fältparametrar utförs (pH, redox 

och/eller syre, temperatur och elektrisk konduktivitet). Ännu förekommer dock stora kvalitetsmäss-

iga skillnader mellan provtagningar inom företaget och interna utbildningsinsatser diskuteras.  

Kunskap om den geokemiska miljöns effekter på föroreningars uppträdande och mobilitet finns 

men uppfattas inte vara allmänt spridd bland konsulter. Flera av konsulterna har, trots diskussioner 

i de egna organisationerna, inte kunnat enas om riktigt bra tillvägagångssätt vid provtagning av 

grundvatten. Det saknas gemensam uppfattning om i vilken utsträckning som fältförfarandet (kon-

servering, luftning, filtrering etc.) påverkar analysresultatet. Konsulterna måste sätta sig in i varje 

projekt specifikt och försöka förstå de geokemiska processerna vilket ställer höga krav på enskilda 

handläggare. De vägledningar som finns är just vägledningar och inga manualer och konsulterna är 

därför tveksamma till ytterligare vägledningsmaterial.  

 

Sammanfattningsvis anser konsulterna att det vore bra att innan provtagningen reflektera över och i 

efterhand utvärdera inverkan av redoxförhållanden. Utredningar är dock ofta så ekonomiskt pres-

sade att det endast finns möjlighet att utföra precis vad som efterfrågats. 

 

5.2.2 Laboratorier 
De tillfrågade laboratorierna uppger att konsulterna gärna rådfrågar laboratorierna innan provtag-

ning. Laboratorierna ger då råd angående provtagningsflaskor och provhantering men förutsätter att 

konsulterna i fält utför en korrekt provtagning. Laboratorierna har därför vanligtvis inte heller 

några synpunkter på provtagningsutrustning eller vilka mätningar och analyser som utförs i fält-

miljö. Vatten uttaget med speciella vattenprovtagare, såsom BAT-provtagare, förekommer och 

särbehandlas inte på laboratorierna.  

 

Ett laboratorium anger att proverna filtreras och dekanteras på laboratoriet om konsulterna så öns-

kar men laboratoriet har inga synpunkter på om filtreringen/dekanteringen utförs i fält. Analyserna 

görs enbart på klarfasen, d.v.s. prov med utfällningar kan inte analyseras. Samma laboratorium 

dekanterar inkommande prov med utfällningar (såvida en filtrering inte är beställd) d.v.s. laborato-

riet förutsätter att provet inte är filtrerat i fält. Ibland tas kontakt med beställaren för diskussion om 

utfällningar. Ett av laboratorierna uppger att filtrering ingår i några av deras analyspaket och att 

kunderna därmed väljer filtrering på laboratoriet om analyspaketet väljs.  

 

Ett annat laboratorium uppger att proven inte filtreras per automatik om inte kunden specifikt efter-

frågar detta. Detta laboratorium uppger till exempel att de filtrerar mindre än 4 % av de förorenade 
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grundvatten som analyseras enligt vanligen använda metallföroreningspaket. Om proven innehåller 

stor mängd partiklar kontaktas kunden om inte filtrering är beställd. Filtrerade prover kompletteras 

ibland med analys av totalhalter.  

 

Det tredje laboratoriet anser att det är bäst om kunden själv filtrerar och konserverar (surgör) i fält 

om det handlar om pH- och redoxkänsliga metaller. Dessa prov analyseras sedan som konserve-

rade, d.v.s. ingen ytterligare provberedning görs på laboratoriet. I de fall en utfällning bildas i det 

konserverade provet kommer inte utfällningen med i analysen eftersom endast klarfasen analyseras. 

Om kunden inte behandlat vattnet så filtreras och konserveras vattnet per automatik på laboratoriet. 

Det saknas då vetskap om hur stor del av en eventuell fällning som löses upp. Om en fällning har 

bildats i provet och man vill säkerställa att hela utfällningen löses upp rekommenderas att proven 

uppsluts i autoklav vilket löser utfällningar men inte silikatstrukturer. Till skillnad från det labora-

torium som filtrerar mindre än 4 % av proverna, så bedömer detta laboratorium att man filtrerar ca 

80 % av proven på laboratoriet.  

 

Konservering av proverna (surgörning) sker mestadels i laboratoriemiljö vilket rekommenderas av 

vissa laboratorier för att minska risken att kontaminera proverna. Konserveringen sker med supra-

pur HNO3 och håller provet under pH 2 vilket skall stoppa tillkommande utfällningar. Detta är 

dock ingen garanti för att utfällningar som redan bildats fullständigt löses upp och konservering på 

laboratoriet kan därför inte fullt ut kompensera konservering i fält. Ett laboratorium rekommende-

rar, för att få en så rättvisande analys av anaeroba vatten som möjligt, att proverna filtreras i ett 

slutet system i fält och proven därefter konserveras direkt i fält. Utfällningar noteras ibland men det 

är endast klarfasen som analyseras. Ett laboratorium uppskattar att maximalt 1-2% av de inkomna 

proverna är konserverade i fält. En av de tillfrågade uppger att pH normalt inte mäts innan konser-

vering av proverna om inte konsulterna specifikt önskar detta. Om pH tidigare är mätt på provet tas 

ingen hänsyn till ett eventuellt högt pH vid konservering (surgörning) av proverna eftersom kun-

derna förutsätts vara införstådda med laboratoriets konserveringsmetoder. Laboratoriet kontrollerar 

dock i efterhand att tillräckligt lågt pH för uppslutning erhållits. 

 

Laboratorierna uppger att pH-mätningar ofta önskas av kunderna, konduktivitetsmätningar önskas 

ibland men redoxpotential, syrehalt och temperatur önskas väldigt sällan eller i stort sett aldrig. 

Järn-, mangan- och sulfathalterna önskas relativt ofta. Ett av laboratorierna uppger att järnmätning-

arna delas upp i löst järn, totalt järn och luftat järn. 

 

Laboratorierna tror att det är tidsbrist, utrustningsbrist och okunskap hos konsulterna som orsakar 

att vissa mätningar utförs i laboratoriemiljö istället för i fält. 

 

Laboratorierna önskar information om provmatrisen (grundvatten, bäck o.s.v.). Proven särbehand-

las därefter m.a.p. föroreningsgrad exempelvis vad gäller standardkurvor, spädning och instrument-

tvätt men i övrigt behandlas olika provmatriser på samma sätt. Särbehandlingen av proven görs 

vanligen genom att kunden väljer olika analyspaket. 

 

Två av laboratorierna hade ingen direkt uppfattning och hade inte reflekterat över hanteringskedjan 

när det gäller pH- och redoxkänsliga ämnen. Inte heller har man särskilda synpunkter på hur prov-

tagning och analyser av dessa ämnen bör utföras. Laboratorierna menar att de följer de angivna 

rekommendationerna och standarderna. Ett av laboratorierna efterlyser dock en utökad dialog mel-

lan konsulterna och laboratorierna och menar att syftet med provtagningen måste klargöras d.v.s. 

om det är en miljöövervakning, en kartläggning av förorenade områden eller om det handlar om en 

undersökning av deponier. 

 

Ett laboratorium tar specifikt upp frågan om tid mellan provuttag och analys och menar att de re-

kommenderade tiderna, på grund av begränsade transportmöjligheter, är svåra och till och med i 

princip omöjliga att hålla. 
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En av de tillfrågade tror att andra laboratorium har liknande sätt att hantera prover eftersom stan-

dardiserade metoder följs. Den andra tillfrågade har ingen åsikt om andra laboratoriums hantering 

av prover men menar att det kan förekomma skillnader i tillvägagångssätt mellan Sverige och andra 

länder vilket kan vara värt att notera då många laboratorieanalyser av svenska prover sker utom-

lands.  

 

Ingen av de tillfrågade tror eller känner till att deras laboratorium har lämnat synpunkter på hand-

böcker och vägledningar för provtagning men åtminstone två av de tillfrågade laboratorierna tycker 

att det vore intressant att få lämna synpunkter. 

 

Sammanfattningsvis verkar hanteringen av inkommande prover skilja sig något åt mellan olika 

laboratorier. Särskilt stora verkar skillnaderna vara när det handlar om filtrering av prover. Tillvä-

gagångssättet skulle möjligtvis kunna relateras till det kundunderlag laboratorierna har samt vilka 

typer av vatten och analyser som generellt utförs på de olika laboratorierna. 

 

5.3 Sammanfattning intervjuer 
Konsulter och laboratorier är i flera fall osäkra när det gäller särskilda förutsättningar vid provtag-

ning av redoxkänsliga ämnen. Det upplevs som svårt att ge entydiga instruktioner till fältprovtagare 

och det saknas en standardisering d.v.s. olika konsultföretag och även olika arbetsplatser inom 

samma företag kan ha olika tillvägagångssätt i fält. Kombineras denna osäkerhet med vägled-

ningsmaterial som inte ger detaljerad vägledning, och som ibland till och med ger motstridig in-

formation, varierar tillvägagångssättet med vilken person som utför provtagningen. Enligt förfat-

tarna denna rapport skulle en av orsakerna till kunskapsnivån kunna bero på en vanlig arbetsfördel-

ning inom konsultföretag där nyanställd och mindre erfaren personal är i fält och mer erfarna hand-

läggare utvärderar det utförda arbetet på kontoret. Hierarkin har dels med utbildningsbehovet av ny 

personal att göra (man behöver vara ute i fält, lära sig från grunden och se hela kedjan) samt med 

kostnadssättningen på arbetsmoment att göra (fältarbete avlönas traditionellt sett lägre av beställar-

na jämfört med utredningsarbete). Generellt är uppfattningen bland de intervjuade att för få grund-

vattenprov tas, att hydrogeologisk kompetens ofta saknas samt att grundvattnets geokemi sällan 

utvärderas eller sätts i relation till övriga analysresultat samt förhållandena i fält.  

 

Analyslaboratorierna arbetar enligt vissa standarder och förutsätter att konsulterna som samlar in 

prover är medvetna om arbetsgången och den standard som följs. En bedömning av vilka ämnen 

som kan behöva särbehandlas sker ibland i samråd mellan konsulter och laboratorier. För att kunna 

planera en bra provtagning, oavsett geokemiska förhållanden i grundvattnet, bör konsulten veta 

vilka ämnen som är särskilt känsliga och veta vilket provtagningssätt som är lämpligast. Konsulten 

bör också veta hur det prov som lämnas in kommer att hanteras och varför det hanteras på det sät-

tet. Sådan kunskap finns hos enskilda handläggare men upplevs av de intervjuade konsulterna inte 

vara allmänt spridd. Att laboratorier agerar olika i sina rekommendationer och i sitt mottagande av 

prover har troligtvis inte med bristande kunskap att göra utan snarare på att laboratorierna utgår 

ifrån att konsulterna vet hur arbetsgången på laboratoriet ser ut och att konsulterna därför anpassat 

sin provtagning och analysbeställning härtill.  

 

Rekommendationer från de intervjuade konsulterna är att provets kontakt med luft bör minimeras, 

genomströmmare bör användas och pumpflödet bör vara lågt för att minska påverkan på 

redoxkänsliga ämnen. Turbulens i grundvattenröret bör också undvikas eftersom den kan resultera i 

ökad mängd kolloider och partiklar vilka kan reagera med föroreningar i provet. Provet bör också 

filtreras on-line i fält och om möjligt även konserveras i fält. Om detta inte görs av rädsla för att 

kontaminera provet bör fälttekniken förbättras. Eventuella befintliga utfällningar bör noteras och 

meddelas laboratoriet. För att få totalhalten av en förorening kan ett ofiltrerat prov uppslutas på 

laboratorium. Redoxpotential, temperatur, pH, konduktvitet och syrgas bör mätas i fält. Mätningar 

av redoxpotential bör kompletteras med analys av indikatorparametrar.  
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När det gäller att minimera kontakten med luft pekar de intervjuade konsulterna på problem med 

undermåliga installationer av grundvattenrör, osäkerhet om optimal placering av filter samt dålig 

tillrinning. Laboratorierna pekar på problem med för långa transporttider och anger att det i vissa 

fall är omöjligt att hålla 24 timmar från provtagningsögonblick till mottagande på laboratorium. 

Det saknas dock uppfattning om hur stor betydelse valet av tillvägagångssätt har för det slutliga 

analysresultat och därmed för de spridningsberäkningar och den riskbedömning som görs utifrån 

resultaten. BAT-provtagning bedöms av konsulterna vara bra men man bedömer att få konsulter 

har erfarenhet av provtagningstekniken och att kostnaden per prov är högre jämfört med traditionell 

provtagning 
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 Kursmaterial Nordtest 6

I kursen för certifiering av provtagare (Nordtest) omfattar kursplanen för grundvatten flera av de 

områden som anses viktiga för pH- och redoxkänsliga ämnen. I kursplanen anges att följande mo-

ment bör ingå: 

 

 Orientering om viss grundläggande kemi för att förstå vattnets vanligaste fysikaliska och ke-

miska egenskaper samt för att förstå hur föroreningar kan spridas med grundvattnet 

 

 Orientering och förståelse för hur mätningar av t.ex. temperatur, pH, elektrisk konduktivitet 

och redoxpotential påverkas av olika faktorer 

 

 Hur provtagningen och provhantering påverkar provet såväl fysikaliskt som kemiskt 

 

Kursmaterialet från 2006 ser dock ut att vara av samma översiktliga karaktär som flera av de stude-

rade vägledningsdokumenten. Hur kursplanen implementeras idag vet vi däremot inte. Det är möj-

ligt att kursmaterialet kan utvecklas inom områden där särskilda provtagningsrutiner bör tillämpas. 

Den utbildning som ges i Nordtests certifieringskurs kan möjligen bidra till att minska osäkerheter i 

branschen och skapa en gemensam bas i provtagningsfrågor. För att detta skall ske måste certifie-

ringen få ett större genomslag, efterfrågan på kurserna måste öka och innehållet i kursen förmodli-

gen utvecklas till att bli mer detaljerat. 
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 Fallstudie Klippans läderfabrik 7

Klippans Läderfabrik har valts som fallstudie då det är ett projekt med ett stort dataunderlag till-

gängligt på Klippans kommuns hemsida samt är ett offentligt finaniserat saneringsprojekt 

(www.klippan.se). SGI har tidigare deltagit i utredningen av Läderfabriken genom att studera vari-

ationer i arsenikhalter i en avgränsad del av det förorenade området (SGI, 2004). 

 

7.1 Bakgrund 
Klippans läderfabrik ligger i norra delen av Klippans samhälle. Fabriksområdet gränsar i västlig 

och sydlig riktning mot villaområden och i nordlig riktning mot Bäljane å. Bäljane å med dess om-

givningar har ett högt naturvärde och innefattar lövskogar och fuktängar med ett rikt fågelliv. Om-

rådet är även viktigt för Klippans friluftsliv och området har föreslagits bli naturvårdsområde i 

kommunen. Vid läderfabriken förekom garvning med kromsalter från 1906 fram till 1988. Förutom 

kromsalter hanterades även andra ämnen såsom arsenik och lösningsmedel. Deponering av restpro-

dukter och avfall från lädertillverkningen har förekommit på stora ytor inom fabriksområdet. Dessa 

delar av fabriksområdet bedöms utgöra de största miljö- och hälsoriskerna och de deponerade rest-

produkterna anses vara källan till föroreningarna i grundvattnet (J&W Energi och Miljö, 2002). I de 

angränsande villa- och skogsområdena är arsenikhalterna förhöjda och sedimenten i Bäljane å är 

förorenade av framför allt krom (Golder, 2007a). 

 

Området runt Klippans läderfabrik har genomgått omfattande undersökningar av mark, sediment, 

grund- och ytvatten dels innan huvudstudien (bl.a. KM miljöteknik AB 1996; 1997a; 1997b, 2000, 

J&W Energi och miljö 2002, WSP 2002, SGI 2004) och dels inom huvudstudien (bl.a. WSP 2005a; 

2005b, SGI 2006, Golder 2007a). Dessa rapporter ligger till grund för åtgärdsutredningen (Golder, 

2007b).    

 

Med tanke på osäkerheterna vid provtagningen är riskbedömningen och åtgärdsutredningen för 

området baserade på analyserna utförda i september 2005 (Golder 2007a, b).  

 

7.2 Provtagning och analyser grundvatten 

7.2.1 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Fas 2 (KM, 1997b) 
Fyra grundvattenrör installerades (Gv1-Gv4) och vattenprover togs ut efter omsättning av rören. 

Proverna är ofiltrerade och analyserna är utförda på dekanterad klarfas efter sedimentering. Prover-

na är analyserade med avseende på As, Pb, Cd, Cu, Cr-tot., Cr VI, Hg, Ni och Zn samt organiska 

föreningar. 

7.2.2 Provtagning enligt kontrollprogram (KM 1996, 2000) 
Grundvattenprov har tagits ut vid tio tillfällen under perioden 1995-2000. Proverna har tagits från 

tre rör (9525, 9526, 9533). Sammanlagt har 30 prov analyserats. Enligt kontrollprogrammet ska 

proverna filtreras med 0,45 µm filter i fält. Proverna har analyserats med avseende på As, Pb, Cr-

tot., pH samt elektrisk konduktivitet varav pH och konduktivitet är uppmätt i fält.  

7.2.3 Fördjupad miljöteknisk undersökning (J&W 2002) 
19 grundvattenrör har provtagits under 2002. Bland annat har 21 metallanalyser och 12 analyser på 

Cr (VI) utförts. Innan provtagning omsattes vattnet i röret och provtagningen utfördes med häm-

tare. Prover för metallanalys filtrerades direkt i fält med 0,45µm filter. Två analyser av Cr (VI) 

utfördes på ofiltrerat prov.  
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7.2.4 Undersökning av föroreningsnivåns och grundvattennivåns variation över 
tiden (SGI 2004) 

Sex grundvattenrör provtogs under 2003 vid fem provtagningstillfällen. Proverna togs med en-

gångsbailer efter omsättning av vattnet. Proverna filtrerades i fält innan metallanalys.  

7.2.5 Kompletterande miljöteknisk markundersökning (WSP 2005b) 
Två grundvattenprovtagningar utfördes under maj 2005 (22 rör) och i september 2005 (21 rör). På 

samtliga prover utfördes metallanalyser. Under majprovtagningen utfördes inte filtrering i fält men 

under septemberprovtagningen filtrerades proverna i fält före metallanalys.  

 

7.3 Resultat grundvattenprovtagning 
En sammanställning av arsenikhalten i utförda grundvattenprovtagningar redovisas i Tabell 7-1. I 

vissa grundvattenrör (9525, 9533) varierar arsenikhalten över tiden medan i de flesta rör är halterna 

relativt lika mellan provtagningarna. De flesta proverna har filtrerats i fält men i KM 1997 anges att 

analyserna är utförda på dekanterad klarfas efter sedimentering. I WSP 2005 anges att ingen filtre-

ring i fält utfördes vid majprovtagningen. I ingen av rapporterna anges att proverna har konserve-

rats i fält. I två av rapporterna anges hur proverna hämtats (med hämtare; J&W (2002) samt med 

engångsbailer; SGI (2004)). Det anges inte heller, förutom i KM 1997b, om proverna har haft ut-

fällningar när de kommit till analyslaboratoriet och i så fall om utfällningarna har lösts upp eller 

dekanterats bort.  

 

I rören 9525 och 9533 varierar arsenikhalterna mellan rapporterna (KM 2000, SGI 2004, WSP 

2005). Det tyder på att provtagningsmetodiken hos provtagare eller rutiner på analyslaboratorierna 

varierar. Skillnaden är inte påtaglig för rören 9526 och GV17.  

 

I SGI (2004) relateras grundvattennivåerna till analyssvaren. I röret med mest varierande grundvat-

tennivå (9525) varierade även As-halterna mest vilket troligen beror på förändrade redoxförhållan-

den. En mer reducerande miljö löser upp Fe- och Al-oxider och As-halterna blir då högre vilket 

bekräftas av att rapporten visar en positiv korrelation mellan Fe, Al och As. Grundvattenrören 9526 

och 9533 uppvisar också stor variation i grundvattennivå men variationen i As-halt är inte lika stor 

som för rör 9525.  

Vid en jämförelse mellan KM (1997b), där proverna var ofiltrerade och analyserna utfördes på 

dekanterad klarfas, och J&W (2002), där proverna var filtrerade i fält, erhölls högre halter i de ofil-

trerade proverna. Det anges dock inte i KM (1997b) hur stor del av provet som dekanterades. Det 

kan tyda på att As medutfällts med Fe-oxider som filtrerats bort vid J&W:s provtagning. Proverna 

är tagna vid ungefär samma tidsperiod men grundvattennivåerna kan skilja mellan provtagningarna 

och bidra till varierande analyssvar.    

 

WSP (2005) utförde två provtagningar under maj och sept. 2005. Grundvattnet från majprovtag-

ningen filtrerades på laboratorium medan grundvattnet i september filtrerades i fält. I de flesta fall 

uppmättes liknande As-nivåer mellan de båda provtagningarna. I rör 9525, 9533, 114, 115 och 124 

uppmättes lägre halter i de prover som filtrerades på lab. Detta beror troligtvis på att grundvattnets 

redoxpotential ändrades mellan provtagning och filtrering. Fe- och Al-oxider fälldes då ut och As 

medutfälldes. Metalloxiderna filtrerades därefter bort och proverna fick en lägre As-halt. I rör 

GV17 och 105 uppmättes lägre halter i de prover som filtrerades i fält. I rör 105 uppmättes även 

höga Fe-halter i majprovtagningen men i GV17 är inte Fe-halterna angivna. Den höga Fe-halten i 

105 kan ha bidragit till de höga As-halterna.  
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Tabell 7-1  Arsenikhalten (g/l) i grundvattenprover tagna 1995-2005. I tabellen anges om proverna är filtre-

rade i fält samt hur de har hanterats på lab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Slutsatser grundvattenprovtagning 
Undersökningarna i området runt Klippans läderfabrik har givit ett omfattande dataunderlag. När 

analysresultaten för arsenik utvärderas framgår skillnader som skulle kunna förklaras med en varie-

rande provbehandling och provtagningsmetodik. Vidare noteras stora koncentrationsvariationer 

som ser ut att samvariera med grundvattennivåer och redoxförhållanden. För att resultaten ska 

kunna jämföras är det därför viktigt att provtagningsmetodiken är densamma genom provserierna, 

och för grundvattenrör med varierande grundvattennivåer är det betydelsefullt att relatera grundvat-

tennivån till de uppmätta halterna. I just det här specifika fallet fanns anledning att misstänka varie-

rande redoxförhållanden eftersom det provtagna området är ett utströmningsområde för en deponi 

med reducerande miljö. 
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 Kunskapsbehov och rekommendationer 8

Det har, i föreliggande projekt, framkommit att tillvägagångssättet för att provta och mäta pH- och 

redoxkänsliga ämnen i grundvatten är mycket varierande, dels mellan olika företag och dels internt 

inom ett och samma företag. Den teoretiska kunskapen finns i handböcker och bedöms också fin-

nas hos enskilda handläggare men tradition och ekonomi gör det besvärligt att följa de höga krav på 

kvalitet som gäller för pH- och redoxkänsliga ämnen. Nedan ges några förslag på tillvägagångssätt 

baserade på teoretiskt kunnande samt resultaten av utvärderingen.  

 

8.1 pH och redoxpotential 
Eftersom både pH och redoxpotential förändras vid kontakt med luft rekommenderas att fältmät-

ningarna göras i ett slutet system och med så liten turbulens som möjligt (lågt flöde), förslagsvis 

med hjälp av en flödescell och reglerbar pump. pH och redoxpotential är dessutom temperaturkäns-

liga vilket bör uppmärksammas vid kalibrering av instrumenten.  

 

Redoxpotential är den sammanlagda effekten av många pågående redoxreaktioner där enskilda 

dominerande reaktioner har stort genomslag på resultatet (exempelvis reduktion av NO3
–
 → N2O, 

Mn
4+

 → Mn
2+

, Fe
3+

 → Fe
2+

 och SO4
2–

 → H2S). Om vatten pumpas från olika geologiska format-

ioner eller om marken är heterogent sammansatt kan man få en blandning av vatten där de domine-

rande redoxparen varierar. Redoxpotential är svår att mäta och därför kan en kemisk analys av in-

dikatorparametrar  ge en bättre bild av redoxförhållandena i vattnet.  

 

8.2 Redoxkänsliga ämnen 
Samma provtagningsförhållanden som för pH och redoxpotential gäller för pH- och redoxkänsliga 

ämnen, dvs ett slutet system, långsam pumpning och minimerad störning på provet. Eftersom 

redoxförhållandena påverkar metallers löslighet och mobilitet innebär en bra bedömning av redox-

förhållandena att även föroreningssituationen bättre kan överblickas. För att bedöma i vilken form 

föroreningarna förekommer mäts pH och redoxpotential, alternativt indikatorparametrar. Skall ett 

redoxkänsligt ämne mätas, med syfte att bedöma mängden av ämnet i området, kan en totalanalys 

av ämnet vara tillräckligt. Görs en uppslutning på ett ofiltrerat prov erhålls både löst och partikulärt 

ämne. Enligt kommentarer från de intervjuade personerna finns viss risk för att allt inte löses och 

laboratoriet bör uppmärksammas på syftet med uppslutningen. Vid utvärdering och redovisning är 

det viktigt att påpeka att resultatet inte motsvarar den naturligt lösta fasen utan inkluderar partikulär 

förorening.  

 

Om avsikten istället är att visa metaller i lösning och använda detta i spridningsberäkningar bör 

provet filtreras i fält och i slutet system. Idealet vore att dessutom konservera i fält. Om provet är 

filtrerat i fält får provet – trots eventuell fällning - inte filtreras ytterligare på laboratoriet. Istället 

bör provet uppslutas för att omvandla eventuellt ämne som fällts ut till fri fas. Resultatet ger ett 

”worst case” på lösta fasen. Eventuellt adsorberat ämne på kolloider eller partiklar som passerat 

filtret kommer vid uppslutningen att redovisas som lösta. Liksom ovan finns risk att alla fällningar 

inte löses.  

 

8.3 Vägledningsmaterial 
Under projektets gång har det pågått revideringar av en del befintligt vägledningsmaterial. Så långt 

vi kan bedöma av nyligen publicerat material samt remissversioner av kommande material har inga 

större omarbetningar skett när det gäller avsnitten som rör provtagning av redoxkänsliga ämnen. De 

nya vägledningarna förutsätter fortfarande att konsulter och fälttekniker uppmärksammar och vidtar 
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åtgärder när undersökningar ska utföras i redoxkänslig miljö. Vi ser därför ett utbildningsbehov för 

att öka kunskapen och förståelsen för grundvattenkemi och redoxförhållanden. Eftersom det kom-

mer ett framtida krav på certifierade provtagare vid statligt finansierade undersökningar bör certi-

fieringsutbildningen innefatta mer detaljerad och djupare kunskap inom grundvattenkemi och 

redoxförhållanden, vilket i förlängningen kommer att leda till bättre riskbedömningar av förorenade 

områden. 

 

När det gäller kunskapsbehov så var enskilda intervjuade personer tydliga med att mer vägled-

ningsmaterial inte önskades. Ett alternativ till skrivet material skulle därför kunna vara att SGI tog 

initiativ till kunskapshöjande insatser såsom kortkurser och föreläsningar/seminarier.  
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