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Sura sulfatjordar är ett utbrett problem längs Sveriges nordligaste kust och 
orsakar skada genom låga pH och urlakning av metaller. Ett av dessa 
områden i Sverige tros vara Mälardalen. Syftet med det här arbetet var att 
undersöka utbredningen utav sura sulfatjordar i Mälardalen. Genom att mäta 
pH på olika djup ute i fält, analysera organisk halt i labb samt svavelhalt i ett 
antal prover, så har 29 olika platser i området undersökts. Arbetet utfördes 
som en pilotstudie åt SGU. Målet var att se om sura sulfatjordar utgör ett 
problem i Mälardalen, och huruvida det finns ett samband mellan jordar med 
högt organiskt innehåll, vid vilken tidpunkt då avsättningen bildats och om 
dessa egenskaper sammanfaller med låga pH. Resultaten tyder på att ett visst 
samband finns, främst när det gäller högre organisk halt i jorden och om 
avsättningen bildats för 1000 år sedan. Sammanfaller dessa parametrar ökar 
sannolikheteten för att jorden kommer ha låga pH. I diagram över dessa 
samband visar R-kvadratvärdet för trendlinjen i båda fallen en korrelation på 
ca 30 % vilket antyder att det även finns andra faktorer som pH är beroende 
av. Det ska dock tilläggas att pH i den här undersökningen har använts som 
en indikator på var sur sulfatjord kan påträffas. Det går däremot inte att säga 
att ett högt pH utesluter möjligheten till att jorden kan bli en sulfatjord i de 
fall då den oxiderade zonen varit liten eller obefintlig. För att säkerställa 
detta skulle jorden behöva oxideras och sedan analyseras för att ta reda på 
svavelhalten. Studien har inte visat någon skillnad gällande 
försurningspotential till följd av olika sulfidföreningar i Norrland gentemot 
Mälardalen. Enligt utförda litteraturstudier skall skillnaden i stället främst 
ligga i kornstorleken hos de olika jordarterna. Luft har svårare att tränga ned 
i en jord med hög lerhalt än i en siltigare jord. Lera kan också ofta ha en 
större buffrande effekt genom CaCO3-innehåll eller hög 
katjonutbyteskapacitet. Från platserna Brantshammar, Kungsängen och 
Hova togs prover som fick oxidera och genomgå svavelanalys. Genom dessa 
undersökningar, samt bedömning i fält, kunde jordarna med säkerhet 
fastställas som sura sulfatjordar. Antalet parametrar som analyserats på de 
övriga platserna i undersökning gav inte tillräckligt underlag för att kunna 
klassificera jordarna som sur sulfatjord, däremot ökade sannolikheten med 
antal överensstämmande parametrar. Området skulle behöva undersökas 
grundligare då det har hittats sura sulfatjordar, samt områden som potentiellt 
skulle kunna bli det i framtiden. Vidare undersökningar kan komplettera 
resultaten från denna undersökning och ge en tydligare bild över området då 
endast en mindre mängd platser hann undersökas i denna studie. 
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Abstract 

Acid sulphate soils is a wide spread problem along the northern coast of Sweden. 
This is causing great damage through low pH and leaching of metals out into the 
streams. These soils are estimated to be found in several places in Sweden but also 
in many other areas in the world. One of these areas in Sweden that are believed to 
contain these sediments is Mälardalen. The purpose of this study is to evaluate the 
extension of the acid sulphate soils in this area. This has been accomplished through 
measurements of pH in the field as well as laboratorial work such as measuring the 
organic substance in the soil. The soils sulphur content was also analysed in a 
number of the samples. A total of 29 places has been visited in the area. The 
examination has been done as a pilot survey for the SGU. The study wanted to 
confirm if the acid sulphate soils are a problem in Mälardalen and if there is a 
connection between the soils that has a high organic matter and by what time they 
were deposited, and that those attributes would be a link to a low pH. The results is 
indicating that there is some correlation, mainly when it comes to soils with high 
organic content that has been deposited around 1000 years ago. With these quality’s 
the probability is going to be higher to find a soil that has a low pH. When examining 
diagrams showing these relations, we get an R-square value for the trend lines from 
both cases showing a correlation of 30%. This give us the indication that there are 
also other factors which will affect the pH. In this study the pH has been used as an 
indicator to where acid sulphate soils could be located. One cannot say that a high 
pH will exclude the possibility for a soil to become an acid sulphate soil, in the cases 
where the oxidized zone is small or absent. To ensure this fact, the soil will need to 
be oxidized as well as analysed to establish the sulphur content in the sample. 
This thesis has not shown any difference when it comes to the potential of 
acidification caused by these soils and the event of different kinds of sulphur 
compounds in Norrland and Mälardalen. According to our fulfilled literature studies 
the main difference are supposed to lay in the variation of the grain size in the 
different kinds of sediments. Air diffuse slower into a soil with a high content of clay 
compared to a soil with more silt. Clay may also have a bigger buffer system though 
high CaCo3 content or a high cation exchange capacity.  

The samples from the sites of Brantshammar, Kungsängen and Hova got 
time to oxidize as well as going through a sulphur analysis. Though these 
examinations as well as evaluations in the field, these sites could be confirmed to be 
acid sulphate soils. The number of parameters that was analysed for the other sites 
in this study are said to be too few, and gave inadequate results, and not the amount 
of information needed to be able to confirm the soils as acid sulphate soils. However, 
the correlation and the probability did increase with the number of consistent 
variables. The area would need another survey when there have been findings of 
acid sulphate soils as well as potential acid sulphate soils in this area. Further 
investigations can supplement the results from this current study and give a more 
apparent picture of the area, due to the fact that only a smaller amount of places 
could be reached within the time range of this survey. 
 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Sura sulfatjordar är ett utbrett problem längs Sveriges nordligaste kust och orsakar 
skada genom låga pH och urlakning av metaller ut i vattendrag. Ett av dessa 
områden i Sverige tros vara Mälardalen och syftet med det här arbetet var att 
undersöka utbredningen utav sura sulfatjordar där. Genom att mäta pH på olika djup 
ute i fält, analysera organisk halt i labb samt svavelhalt i ett antal prover, så har 29 
olika platser i området undersökts. Arbetet utfördes som en pilotstudie åt SGU. Målet 
var att se om sura sulfatjordar utgör ett problem i Mälardalen, och huruvida det finns 
ett samband mellan jordar med högt organiskt innehåll, vid vilken tidpunkt då 
avsättningen bildats och om dessa egenskaper sammanfaller med låga pH. 
Resultaten tyder på att ett visst samband finns, främst när det gäller högre organisk 
halt i jorden och områden som torrlagts genom landhöjning under de senaste 1000 
åren. Sammanfaller dessa parametrar ökar sannolikheteten för att jorden kommer ha 
låga pH. I diagram över dessa samband visar R-kvadratvärdet för trendlinjen i båda 
fallen en korrelation på ca 30 % vilket antyder att det även finns andra faktorer som 
pH är beroende av. Det ska dock tilläggas att pH i den här undersökningen har 
använts som en indikator på om en jord kan klassificeras som en sur sulfatjord.  

På en del platser där pH i nuläget är högt skulle sura sulfatjordar kunna 
bildas om grundvattenytan sänktes. För att säkerställa detta skulle jorden behöva 
oxideras och pH mätas igen för att sedan analyseras för att ta reda på svavelhalten. 
Studien har inte visat någon skillnad gällande försurningspotential till följd av olika 
sulfidföreningar i Norrland gentemot Mälardalen. Enligt utförda litteraturstudier skall 
skillnaden i stället främst ligga i kornstorleken hos de olika jordarterna. Luft har 
svårare att tränga ned i en jord med hög lerhalt än i en siltigare jord. Lera kan också 
ofta ha en större buffrande effekt genom hög katjonutbyteskapacitet. Tidigare 
undersökningar visar även att Mälardalens gyttjeleror kan ha ett högre CaCO3-
innehåll än normalt, vilket även verkar buffrande. 

Från platserna Brantshammar, Kungsängen och Hova togs prover som 
fick oxidera och genomgå svavelanalys. Genom dessa undersökningar, samt 
bedömning i fält, kunde jordarna med säkerhet fastställas som sura sulfatjordar. 
Antalet parametrar som analyserats på de övriga platserna i undersökning gav inte 
tillräckligt underlag för att kunna klassificera jordarna som sur sulfatjord, däremot 
ökade sannolikheten med antal överensstämmande parametrar. Området skulle 
behöva undersökas grundligare då det har hittats sura sulfatjordar med låga pH, 
samt områden som potentiellt skulle kunna bli det i framtiden. Vidare undersökningar 
kan komplettera resultaten från denna undersökning och ge en tydligare bild över 
området då endast en mindre mängd platser hann undersökas i denna studie. 
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1.  Inledning 

När bakterier bryter ner organiskt material förbrukar de syre vilket skapar en miljö 
där sulfidföreningar kan bildas. När detta sker i samband med sedimentation bildas 
en jordart som kallas sulfidjord. Denna typ av jord har bildats från Litorinahavets 
början och fram till idag. Litorinahavet är ett av stadierna i Östersjöns utveckling och 
fanns från 9500 år sedan och fram till idag. Detta hav var saltare än Östersjön är idag 
och bottnarna syrefattiga. I takt med landhöjningen efter inlandsisens försvinnande 
har delar av dessa bottnar hamnat ovanför vattenytan. När sulfiden kommer i kontakt 
med syre, oxiderar den och bildar då bl.a. svavelsyra (H2SO4). Den jordmån som då 
bildas brukar benämnas sur sulfatjord och kännetecknas av mycket lågt pH (<4) 
(Pousette, 2007) De sura förhållandena leder till att stora mängder metaller 
mobiliseras från jorden vilka kan vara skadliga för människa och miljö. I sulfidjordar 
från norra delen av Sverige förekommer svavlet främst i föreningen FeS i en siltig 
jord medan motsvarande jordar i Uppland innehåller högre andel FeS2 samt en högre 
halt ler(Sohlenius & Öborn, 2004). 

Arbetet syftar till att undersöka i vilken utsträckning sura sulfatjordar och 
sulfidhaltiga sediment förekommer inom utvalda områden kring Mälaren. Detta görs 
dels genom att använda data som idag finns i SGUs databaser och dels genom att 
på utvalda platser samla in ny data. Projektet görs som en pilotstudie åt SGU för att 
fastställa om det i Mälardalen finns ett samband mellan utbredningen av postglaciala 
gyttjeleror på SGUs jordartskarta och förekomsten av sulfidjordar. Dessutom 
utvärderas i vilken utsträckning andra SGU-data, t ex biogeokemiska data samt 
strandförskjutningsmodeller är användbara för att förutsäga var sura sulfatjordar och 
sulfidhaltiga sediment förekommer. Vi vill även undersöka om det i litteraturen finns 
indikationer på att försurningseffekten vid kontakt med syre är lika stor som hos 
liknande jordar i Norrland trots att vi har en svavelförening i Uppland som borde ge 
en långsammare oxideringsprocess. 

2.  Bakgrund 

Sura sulfatjordar finns på många ställen i världen, de är till exempel mycket vanliga i 
tropiska områden i Sydostasien och Australien. I norden är de vanligast i Finland 
men de påträffas även i Sverige och då främst längs Östersjöns kust där de ofta 
verkar sammanfalla med förekomsten av gyttjejordar (Pousette, 2010; Eriksson, 
2011). De uppskattas täcka en areal av ca 140 000 hektar av Sverige yta, men det 
kan vara större än så då mer ingående undersökningar av utbredningen ej har 
genomförts (Sohlenius et al., 2004) 

Jordmånstypen gyttjejord förkommer på flera platser i Sverige bland 
annat kring Mälaren och Hjälmaren men även i de nedre delarna av de Norrländska 
älvdalarna och i Östergötland. Gyttjejordarna utgör mindre än 1 % av Sveriges 
jordmåner (Eriksson, 2011) och vanligen hittar man dem i låglänta områden. En stor 
andel av denna jordart är ofta utdikad och används till odling.   
Gyttjejordar definieras och indelas i undergrupper efter procent organisk halt per 
torrvikt. Var man drar gränsen mellan till exempel lera/gyttjelera varierar och den 
läggs i vissa fall vid 2 % och i andra vid 3 %. Detsamma gäller lergyttja/gyttja där 
både indelning efter 20 % organiskt material och 30 % förekommer. Gränsen mellan 
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gyttjelera/lergyttja är numera oftast densamma på 6 % efter Ekström, 1927. I den här 
rapporten används den indelning som SGU tillämpar vid jordartskartering (se tabell nr 
1) (Persson, 1998).  
 
Tabell 1: Jordartsindelning efter organisk halt. 

Jordart Lera Gyttjelera Lergyttja Gyttja 

Organisk halt % per torrvikt <2 % 2-6 % 6-20 % >20 % 

 

2.1 Avsättningsmiljö 

När organiskt material bryts ned i en syrefri miljö sker reduktion, bland annat så 

reduceras sulfatjoner (SO4
2−) till sulfidjoner (S2−) samtidigt som trevärt järn (Fe3+) 

reduceras till tvåvärt järn (Fe2+). Det tvåvärda järnet regerar med sulfidjonerna och de 

bildar tillsammans järnmonosulfid (FeS) eller pyrit (FeS2) (Nichols, 2009). Det är sällan 
att reaktionen sker direkt till pyrit utan först bildas järnmonosulfid som sedan, efter 
vidare reaktion med svavel, bildar pyrit. I laboratorieförsök har man sett att pyrit 
bildas vid ett neutralt pH enbart då det finns ett överskott på fast elementärt svavel. 

En relativt lång tid krävs vid sedimentära temperaturer för att all tillgänglig FeS skall 

omvandlas till FeS2 och i ovanstående försök hade man en temerpertur på 65 ºC för 
snabba på processen (Berner, 1970). Reaktionen 𝐹𝑒 +  𝐻2𝑆 +  𝑆 kan motverkas om 
pH höjs, t.ex. av CaCO3,som är en svag bas. 

Dessa sediment kan bildas i olika miljöer, ofta på havsbotten men även 
på land i syrefattiga våtmarker (Andersson, 2012). Syrefria miljöer i bottensediment 
kan förekomma både en bit ner i avsättningarna under en, i övrigt syresatt botten, 
och där hela det understa skiktet betraktas som syrefritt. Dessa syrefria bottnar 
uppstår som en följd utav flera faktorer, till exempel vid tillräckligt stora vattendjup där 
solljus inte når ner till bottnen. Växter som producera syrgas via fotosyntesen 
överlever inte på ett sådant djup och många organismer i sedimenten är då helt 
beroende av att löst syre diffunderar ner från överliggande vattenmassor eller att 
strömmar för med sig syresatt vatten ned i djupen (Hedges & Oades, 1997). En 
syrefri miljö kan även bildas i vatten med hög biologisk aktivitet. Halten organiskt 
material från döda växter och djur i bottensedimenten blir då så stor att syret i vattnet, 
som förbrukas vid nedbrytningen, försvinner snabbare än vad nytt kan tillkomma. Det 
organiska materialet bidrar även med svavel till sedimenten men generellt sett så är 
denna tillförsel för låg för att svara mot den mängd pyrit som bildats på havsbottnarna 
och därför tror man att den även härstammar från svavel löst i vattnet (Berner, 1970). 
Oavsett vilket av de två ovanstående scenarierna som sulfidjorden härrör från så 
uppstår en syrefri miljö i många fall till följd av bakteriers respiration vid nedbrytning 
av organiskt material (Eriksson, 2011). Av denna anledning kan hög organisk halt i 
en jord vara en indikation på att avsättningsmiljön har varit anaerob och att det 
därmed skapat förutsättningar för bildandet av sulfidföreningar. 
Sulfidjordar härstammar från tiden efter senaste istiden. I takt med att den glaciär 
som befann sig över Sverige började dra sig tillbaka frigjordes stora mängder vatten. 
Detta ledde till en höjning av havsytan och kustlinjen har på vissa stället legat flera 
meter över dagens nivå. Strandlinjen har inte bara påverkats utav mängden vatten. 
Isens tyngd tryckte ner jordskorpan och när den försvann började landet höja sig för 
att återgå till sin ursprungsnivå. Detta brukar benämnas som den isostatiska 
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landhöjningen. Denna sker mycket långsamt och inte med en konstant hastighet och 
pågår därför än idag. Isen var som tjockast över norra Sverige och där är 
landhöjningen därför som störst idag och mäter 9,2 mm per år längs Västerbottens 
kust (Wastenson & Fredén, 2009). Eftersom landhöjningen efter avlastningen från 
isen var fördröjd och varit olika i olika delar av landet samtidigt som mängde vatten i 
haven varierat kan Östersjöns utveckling delas in i fyra större stadier: Baltiska issjön, 
Yoldiahavet, Ancylussjön och Litorinahavet (Kvartärgeologi : kompendium för 
grundkurs i geovetenskap, 1996).   

Baltiska issjön var som namnet antyder en stor sötvattensjö som bildats 
av smältvattnet från glaciären. Havsytan låg vid detta stadie mycket högt på grund 
utav att isen dämde upp smältvattnet och det var inte förens den retirerande isen 
passerade Billingen som smältvattnet kunde strömma ut mot haven i väster. Denna 
tappning av baltiska issjön skedde vid två tillfällen; först för ca 13 000 år sedan och 
sedan igen för 11 550 år sedan (Wastenson & Fredén, 2009). Den slutgiltiga 
tappningen ledde till nästa stadie i utvecklingen då även saltvatten kunde strömma in 
från Västerhavet (Kvartärgeologi : kompendium för grundkurs i geovetenskap, 1996). 
Det innanhav som bildades kallas för Yoldiahavet efter den ishavsmussla som hittats 
i sediment ifrån denna period. I början av denna period var mängden sötvatten som 
strömmade ut för stor för att bräckt vatten skulle kunna tränga in och det var inte 
förens Närkesundet blev fritt från is för 11 200 år sedan som havsvatten från väster 
kunde strömma in i Yoldiahavet. Under detta steg i utvecklingen var landhöjningen 
större än den eustatiska (globala) havsytehöjningen (Wastenson & Fredén, 2009) 
och detta ledde till att förbindelsen mellan Västerhavet och Yoldiahavet så 
småningom skars av och en sjö bildades åter igen. Denna sjö kallas Ancylussjön (10 
800-9 500 år sedan) efter den sötvattenssnäcka som påträffats i dess sediment 
(Wastenson & Fredén, 2009). Den eustatiska havsyteförändringen påverkade då inte 
längre havsytenivån i Ancylussjön eftersom den enbart hade utlopp mot västerhavet.  
Även under detta stadie var landhöjningen större i norr än i söder vilket ledde till att 
vattnet i sjön försköts mot söder. Ett nytt utlopp bildades där vatten strömmade ut i 
Kattegatt och Närkesundet torrlades. Mot slutet av perioden avtog landhöjningen i 
söder och utloppet vid Öresund blev tillräckligt stort för att bräckt vatten skulle tränga 
in igen. Det hav som skapades nu kallas för Litorinahavet (9 500 till nutid). I början av 
denna period var den eustatiska havsytehöjningen större än landhöjningen i 
framförallt södra Sverige och en serie transgressioner skedde. I Stockholmsområdet 
var denna som störst för ca 7 800 år sedan (Wastenson & Fredén, 2009). 
Landhöjningen fortsatte samtidigt som tillförseln av smältvatten från glaciärerna 
minskade vilket gjorde att kustlinjen har förflyttats utåt under de senaste 5000 åren till 
där den ligger idag (Wastenson & Fredén, 2009). Under detta stadium var vattnet 
mycket saltare än vad det är idag men fortfarande bräckt (Kvartärgeologi : 
kompendium för grundkurs i geovetenskap, 1996) och temperaturen var högre 
(Wastenson & Fredén, 2009). Eftersom klimatet var gynnsamt och salt och 
näringsrikt vatten kunde strömma in via Stora Bält och Öresund blev den biologiska 
aktiviteten i Litorinahavet hög, vilket ledde till bildandet av syrefria bottnar. Svavlet i 
sedimenten från den här tiden har sitt ursprung från Litorinahavets bräckta vatten där 
det förkom i form av sulfater (Eriksson, 2011). Litorinahavet och dagens Östersjö har 
många likheter, och samma förutsättningar som gjorde att sediment med hög 
svavelhalt kunde bildas då, råder även idag. 

 
 
 



4 
 

2.2 Jordens egenskaper 

2.2.1 Sulfidjord 
Den typiska jordarten sulfidjord har ofta en mängd organisk material och en hög 
lerhalt vilket leder till att jorden också har en har en hög vattenkvot (Pousette, 2007). 
Jorden kan även innehålla halter av silt eller sand. Dessa nämnda förutsättningar 
påverkar jordens flytgräns, det vill säga den högsta spänning som ett material tål att 
utsättas för innan det börjar deformeras plastiskt (Axelsson, 2006). Flytgränsen är i 
allmänhet låg hos denna jordart. Jordarten har även ofta överlag en låg 
skjuvhållfastighet och en låg permeabilitet, dvs. en låg genomsläpplighet på grund av 
hög vattenkvot och lerhalt. Dessa egenskaper gör i stora drag att jordarten är 
svårhanterad och behöver ofta förstärkas vid byggnation eller belastning (Pousette, 
2007). Det är viktigt att understryka att sulfidjord är ett samlingsnamn för jordar med 
halter på över 0,2 % svavel (Österholm et al., 2012), då de övriga egenskaperna kan 
vara mycket varierande beroende på modermaterial och avsättningsmiljö. Höga 
svavelhalter brukar även kunde användas som en indikation på hur pass hög 
försurningspotential en jordart har, vilket är aktuellt i detta fall.  
 

2.2.2 Sur sulfatjord 
När sulfidjorden hamnar ovanför grundvattenytan sänks vattenmättnaden vilket ger 
syre chansen att tränga ner i jorden och orsaka oxidation. När gyttjejordar med högt 
organiskt innehåll torkar upp så krymper jordens volym (Eriksson, 2011). Detta bildar 
vertikala spricksystem genom hela jordmånen. pH sänks då även kraftigt och 
jordmånen sur sulfatjord har bildats. Denna försurning i marken fortsätter tills allt 
svavel i jorden oxiderats till sulfat och lakats ur (Pousette, 2010). Järnet ifrån den 
tidigare föreningen blir då fritt och fälls antingen ut eller spolas bort ur jorden. 
Mängden järn som lakas ur är mycket mindre än mängden svavel och kan därför ofta 
synas tydligt som utfällningar i sprickorna i dessa typer av jordar (Pousette, 2010) (se 
figur 1). 
I samband med att man finner dessa järnhydroxidutfällningar i en lera som i övrigt är 
grå/blåaktig, kan man dra slutsatsen att jorden är dåligt dränerad och därför 
vattenmättad vissa delar av året. Detta leder till att det råder omväxlande 
reducerande och 
oxiderande förhållanden 
i marken (Eriksson, 
2011). Även andra 
metaller kommer att 
lakas ur sulfatjorden vid 
mycket låga pH, och det 
är vanligt 
förekommande med 
jarositutfällningar i 
denna jordmån 
(Sohlenius et al., 2007). 
I övrigt har den sura 
sulfatjorden samma 
typer av egenskaper 
som sulfidjorden, och 
enligt vissa 
bedömningsmallar tillhör de samma jordtyp med två olika namn. I denna studie 

Figur 1: Järnutfällningar i sprickor och rotkanaler i en gyttjelera 

från provplats; Älvlösa. 
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använder vi oss utav Sulfidjord och sur Sulfatjord och referera till dessa som en 
jordart respektive jordmån. I andra fall, exempelvis i vårt grannland Finland brukar de 
kallas för aerob sulfidjord, AASS (Actual acid sulfate soil) med ett uppmätt pH under 
4 i fält, samt anaerob sulfidjord, PASS (potential acid sulfate soil) med ett pH på över 
6 innan oxidation (Österholm et al., 2012). I och med detta behöver inte jordarten 
vara sur vid första kontrollen i fält, men bör ändå klassas som en sur sulfatjord om 
jordens pH sjunker mer än 0,5 enheter vid oxidation samt innehåller mer än 0,2 % 
svavel (Österholm et al., 2012). 
Även enligt Pousettes bedömningsmall (Pousette, 2007) så är även mängden svavel 
i denna jordart avgörande för dess klassificering. En sulfidjord behöver innehålla 
höga halter av svavel för att kunna övergå till en sur sulfatjord, dvs. stora mängder 
svavel som kan omvandlas till svavelsyra. I och med detta har jorden också en högre 
risk för att skapa försurning, en s.k. försurningspotential. Den effekt som jorden ger 
upphov till genom försurningen kan kallas för försurningseffekt, och används för att 
utvärdera i vilken grad området har påverkats (Pousette, 2007). 

 

2.2.3 Norrländska kusten/Mälardalen 
Längst med Norrlandskusten, främst i Västerbottens samt Norrbottens kustområden 
finns ett längre stråk som går från Gävle och upp mot Haparanda bestående av 
sulfidjordar med varierande egenskaper (Andersson, 2012). Jorden i detta område är 
ofta siltig och kan även innehålla en del sand. Variationerna är mycket lokala och det 
kan vara stora skillnader i t ex organisk halt och lerhalt även mellan närliggande dalar 
(Kvartärgeologi : kompendium för grundkurs i geovetenskap, 1996). 

Runt Mälardalen och Uppsala har sulfidjorden en mycket hög lerhalt, ofta 
runt 50 %, och innehåller mycket låga halter av silt vilket gör att de skiljer sig från de 
Norrländska jordarna (Eriksson, 2011). Detta kan ge en stor skillnad när det gäller 
försurningseffekt då lera ofta har en högre katjonutbyteskapacitet samt en lägre 
permeabilitet än silten. Detta samt en hög organisk halt i jorden, på över 8 %, kan ge 
en buffrande effekt vid försurning (Pousette & Knutsson, 2007). En annan skillnad i 
sammansättningen mellan de olika sulfidjordarna i dessa två områden är att den 
huvudsakliga svavelföreningen består av järnmonosulfid, FeS, i Norrland och pyrit, 
FeS2, i Mälardalen. Detta kan delvis påverka den hastighet som föreningarna 
sönderdelas i, och genom det även i vilken hastighet som jorden oxiderar. 

2.3 Problematik 

Vid större byggnationer eller vid skapande av ny odlingsmark kan man vara tvungen 
att sänka grundvattenytan medvetet eller ofrivilligt. Detta leder till problem som 
uppkommer i samband med grundvattensänkning i dessa typer av jordar, då 
förekomsten av syre leder till oxidation av sulfidmineral (Gustafsson et al., 2007). 
Även stor problematik på grund av jordens egenskaper kan stötas på vid 
byggnationsarbete där sulfidjord är inblandad. 
 

2.3.1 Miljöproblem 
Då sulfidjord hamnar ovanför grundvattenytan och oxidation sker, sänks ofta pH och 
sur sulfatjord bildas som tidigare nämnts. Många metaller, så som Al, Co, Cd och Ni 
får då en ökad rörlighet i marken vid låga pH. Detta leder till urlakning av metaller 
som kan följa med regnvatten för att sedan hamna i vattendrag och sjöar (Larsson et 
al., 2007). Höga halter av aluminium i vattendrag kan bland annat orsaka fiskdöd, 
samt tillsammans med det låga pH:t, minska den organiska produktiviteten 
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(Sohlenius et al., 2007). 
Om vattendraget ser ut 
som en mix mellan vatten 
och mjölk kan det vara vita 
utfällningar av aluminium 
som orsakat detta. Även 
tydligare utfällningar i form 
utav vitfärgat slam kan flyta 
på ytan samt täcka botten i 
vattendrag där aluminium 
lakats ut ur marken. Detta 
är då utlakning skett i en 
större mängd och i 
anslutning till en sur 
sulfatjord. Vattnet kan även 
få en limegrön nyans i 
dessa påverkade 
vattendrag (se figur 2). 
Sulfidjordar innehåller 
vanligtvis inte högre halter utav tungmetaller än andra typer av icke sulfidhaltiga 
sediment (Sohlenius et al., 2007) men mobiliseringen av dessa ämnen blir ofta 
ovanligt hög pga. kraftig vittring. Oxidationen som sker skapar även en markant 
försurning i de omkringliggande områdena runt dessa jordar och inte bara i 
vattendrag, även om dessa påverkas kraftigast. Det förekommer ofta tydliga tecken i 
vattendragen när man har denna typ av jordmån. Ett exempel är utfällningen av järn 
eller, som tidigare nämnts, aluminium. När stora mängder av järn fäller ut i vattnet 
och bildar ett rött slam finns det stor risk att rör sätts igen eller att hela 
dräneringssystem blockeras (Pousette & Knutsson, 2007). De höga halterna utav 
metaller samt det låga pH som uppkommer kan även lätt orsaka en obalans i 
ekosystemet, så en tydlig indikator på att något är fel kan vara plötsligt allt för klara 
vatten i sjöar eller vattendrag (Byrsten & Sandberg, 2005). 
Allt för låga pH i vattendrag kan även i värsta fall orsaka korrosion på olika material 
som används inom byggnation och konstruktion. Det är främst järn som påverkas 
men även betong kan reagera negativt (Pousette, 2007). 

Då man väljer att gräva bort en större mängd jord, i vårt fall en sulfidjord, 
på grund av att jordmånens egenskaper inte klara av en större byggnation eller den 
belastning som planeras så måste man ta hand om de jordmassor som grävs upp, 
samt se till att ingen större grundvattennivåsänkning sker i samband med grävandet. 
Sulfidjorden bedöms som miljöfarligt avfall och kan deponeras på avfallsanläggningar 
mot en avgift, men detta är ofta dyrt (Knutsson & Pousette, 2006). Det finns då två 
alternativ kvar för hur man kan hantera dessa uppgrävda jordmassor, uppläggning 
under grundvattenytan eller uppläggning ovanför grundvattenytan. Jordmassorna är 
svårhanterade i båda fallen, då de har dålig bärighet och är väldigt instabila samt 
mycket svåra att kompaktera (Pousette, 2007). Detta gör att placeringen av jorden är 
av yttersta vikt för att kunna minimera risker så som miljöpåverkan samt ras och 
skred. 

Uppläggning under grundvattenytan har den stora fördelen att det blir en 
mindre påverkan på den omkring liggande miljön samt mindre risker. Dock är det inte 
alltid lätt att hitta ett område lokaliserat under grundvattenytan att förvara jorden på, 
samt att det kan vara svårt att få tillstånd för att göra detta (Knutsson & Pousette, 

Figur 2: Vattendrag med aluminiumutfällningar från 

provplats; Nybygget. 
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2006). När man istället använder sig utav uppläggning ovanför grundvattenytan ökar 
som tidigare nämnt riskerna för att området påverkas negativt utav försurning och 
metallurlakning. Oavsett vilken av dessa metoder som används så kommer man att 
behöva täta sulfidjorden med ett extra jordlager placerat ovanpå. Detta är för att 
minska de negativa effekterna som kan uppstå så mycket som möjligt. Detta 
jordlager fungerar som en barriär mot omvärlden och i bästa fall kan en anaerob miljö 
skapas under det, vilket minskar risken för oxidation och uttorkning av sulfidjorden 
(Pousette & Knutsson, 2007). Det är dock av vikt att nämna att en sulfatjord som 
kalkats ej kan återgå till det tidigare anaeroba tillståndet vid en eventuell uppläggning 
(Pousette, 2007). Man får vid överläggande jordlager även den fördelen att 
sulfidjorden sätter sig på grund av belastningen, vilket minskar vägarna för 
dräneringsvatten och då även mängden metaller som kan spolas bort (Pousette, 
2007). Dock är detta ingen helt säker metod för att förhindra de miljöproblem som 
kan uppstå, då mycket handlar om vilken mängd nederbörd som förekommer inom 
området och hur pass väl man klarat av att hålla jorden vattenmättad (Pousette, 
2007). Valet av metod baseras alltid på jordens egenskaper samt det 
omkringliggande området och de bedömda riskerna, för att kunna skapa en så liten 
miljöpåverkan som möjligt (Pousette, 2007). I de flesta fallen vill man till största 
möjliga mån undvika uppgrävning av sulfidjord, då andra alternativ ofta lämpar sig 
bättre, samt ger mindre kostnader och påverkan på miljön (Knutsson & Pousette, 
2006). 

 

2.3.2 Odling 
Problem med den sura sulfatjorden uppstår även i samband med odling. Då stora 
arealer av dessa jordar skapats i sediment från en djupt belägen havsbotten är de i 
nutid lokaliserade i de djupaste delarna av dalarna, dvs. där jorden är mer finkornig 
och lämpar sig för odling. I och med detta har marken använts för grödor sedan den 
stigit upp ur havet eller på senare tid dikats ur för att skapa en större odlingsareal. Då 
jordmånen naturligt är mycket sur och man vill förbättra odlingsmöjligheterna och 

avsättningen för jorden så kan man tillsätta CaCO3  för att höja pH i marken (Pousette 
& Knutsson, 2007). Kalkningen gör att man får ett tillfälligt högre pH men ofta bara i 
de övre jordlagren. Denna metod kan vara problematiskt då den visserligen binder de 
frigjorda vätejonerna i marken men samtidigt gör att jorden oxiderar snabbare och 
därmed också ökar utlakningen utav svavel i de lägre belägna jordlagren (Pousette, 
2010). Detta ger även snabbare utlakning av metallerna i de underliggande lagren, 
som rent tekniskt inte är möjliga att kalka, samt ger en större risk för nitratutlakning 
(Eriksson, 2011). Det bör tilläggas att det även är en kostnadsfråga då ytterst stora 
mängder kalk skulle behöva användas för att höja pH i hela jorden. 
 

2.3.3 Sättningar 
Många sulfidjordar har stora sättningsproblem. Detta problem grundas i jordmånens 
egenskaper, som nämnda ovan, är ofördelaktiga vid byggnation och/eller hög 
belastning (Larsson et al., 2007). Jorden är svår att jobba med och 
jordförstärkningsåtgärder så som stabilisering eller pålning bör utföras innan en 
planerad byggnation (Pousette & Knutsson, 2007).  Pålning utförs genom att pålar 
slås ner genom jordlagret tills den når en stabilare grund, i form av t.ex. berggrunden. 
Andra åtgärder kan vara att förbelasta jorden för att ta ut en större del av 
sättningarna innan byggnation påbörjas, eller så kan man vara tvungen att schakta 
bort sulfidjordsmassorna (se ovan) (Pousette, 2007). Sulfidjorden i sig är inte ensam 
om att skapa sättningar vid belastning, men jordarten skiljer sig ofta från andra jordar 
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med höga halter lera och silt, när det kommer till dess geotekniska egenskaper 
(Andersson, 2012). Detta medför att sulfidjorden är svår att utvärdera och 
användning utav tidigare beräknade parametrar och korrigeringstal för finkornig jord 
stämmer inte överens med sulfidjordens egenskaper. Problem uppstår därför ofta 
genom missvisande beräkningar och resultat med mycket liten tillförlitlighet. Mycket 
tid och pengar kan sparas genom att kartlägga detta mer noggrant och därmed få en 
bättre förståelse för jordarten och dess beteende, även ur miljösynpunkt. Då val av 
stabiliseringsåtgärd grundas efter de utförda geotekniska undersökningarna av 
jordarten så skulle de mest lämpliga åtgärderna lättare kunna bestämmas än i 
nuläget (Andersson, 2012). 

När det gäller att stabilisera jord genom att tillföra ämnen så är metoden 
inte så beprövad när det kommer till sulfidjord. Undersökningar utförs i dagsläget för 
att finna den mest effektiva formulan för ett stabiliseringsmedel för sulfidhaltiga 
sediment (Pousette, 2007). Detta utvärderas för att det bindningsmedlet som 
vanligen används, med innehåll av kalk och cement, inte ger en tillräckligt hög 
hållfastighet när det gäller sulfidjordar (Andersson & Norrman, 2004). Även i de fall 
där en större mängd stabiliseringsmedel används uppnås inte de önskade resultaten, 
och därför är detta ingen lösning på problemet då kostnaderna anses blir för stora 
(Andersson & Norrman, 2004). Resultat visar att för att kunna stabilisera jordar med 
höga halter av sulfid behövs en blandning av andra stabiliseringsmedel. Med dessa 
andra typer av bindemedel har man kommit fram till att det är möjligt att stabilisera 
sulfidjordar enligt önskemål. Dessa undersökningar är dock hittills bara utförda i 
laboratorium (Andersson & Norrman, 2004). Överlag är sämre resultat att vänta i fält-
miljö enligt tidigare erfarenheter, så ingen klar lösning på problemet finns ännu 
(Andersson & Norrman, 2004). 

Förbelastning är en metod som fungerar bra vid tunnare lager av 
sulfidjord. Dock när jordlagrens mäktighet blir för stor är det svårt att få sättningar att 
bildas då jordmånen innehåller så pass höga halter utav vatten (Pousette, 2007). 
Detta kan man åtgärda genom att använda sig utav vertikaldränering samtidigt som 
man förbelastar. Vertikaldränering används för att påskynda dräneringen utav 
jordlagret genom att förkorta vattnets dräneringsväg och därför minska tiden det tar 
för eventuella sättningar att ske. Denna typ av metod är dock ganska tidskrävande, 
och man bör räkna med en längre tid för belastningen behövs, ofta ett år eller i vissa 
fall mer (Pousette, 2007). 

3.  Metod 

Fältarbete utfördes i två omgångar, i november 2013 samt mars/april 2014. Prover 
tagna från det tidigare av dessa fältarbeten fick oxidera under ett antal månader 
varpå pH mättes igen. Även ytterligare analyser utfördes på 8 utav dessa prover, i 
slutet av mars, för att bland annat fastställa den totala mängden svavel de innehöll. 
Detta gjordes för att ge ett tydligare resultat då det inte fanns tid eller möjlighet att 
oxidera samt analysera prov från platser besökta i mars/april. På dessa mättes pH 
endast en gång och då i fält, om inte komplikationer uppstod under arbetet som 
krävde en ommätning. 
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3.1 Generell områdesbeskrivning 

De undersökta lerjordarna är lokaliserade runt omkring Uppsala, på fyra stycken olika 
kartblad, SGUs jordartskartor serie Ae skala 1:50 000 (Möller, 1967, 1977, 1993; 
Svantesson, 1991b). I riktning mot sydost prov togs jordar i närheten av Märsta och 
Knivsta. Provtagningar gjordes även ut mot Sigtuna och mer väster ut i riktning mot 
Enköping. Även det stora område öster om Uppsala som benämns Uppsalaslätten 
togs prov på ett flertal platser, bland annat öster om Gamla Uppsala, öster om Lagga 
samt längre söder ut, norr om Husby-Långhundra, för att ge en tydlig bild över 
området. Prover har även tagits i Funbotrakten.  

Av de platser som valts ut för provtagning var ett större antal belägna i 
de lägsta delarna av en dalgång. De flesta av dessa var flacka samt låglänta då de 
undersökta områdena ligger runt Uppsala/Enköping, där större skillnader i elevation 
är ovanligt. Huvuddelen av dessa dalgångar hade blivit dikade till fördel för odling, 
och hade i de flesta fall ett större vattendrag, antropogent eller naturligt 
förekommande, rinnande i de lägsta delarna. Grödorna var ofta någon form av vall 
eller stråsäd men i vissa fall även energiskog. Nästan alla besökta platser har 
befunnit sig på landsbygden, utan anslutning till större städer eller industri, dock i 
vissa fall i anslutning till riksväg.  

I de fall då provpunkten låg i ett område som inte dikats bestod yttäcket 
ofta av ett tunt lager torv. Grundvattenytan var då hög och den oxiderade delen av 
jorden tunn. Dessa marker gränsade även ofta till större våtmarker med en hög 
vattenmättnadgrad eller mindre halvt igenväxta sjöar. I de fall där utdikning skett och 
odling förekom i området var markerna ofta torra och hårda med en plogsula på cirka 
30 centimeters djup. Detta gör den översta delen av jorden svår att borra igenom. 
Det finns ingen information om huruvida odlingsmarkerna varit kalkade i de områden 
som undersökts men detta borde i sådana fall synas i pH-mätningarna. 

Många utav de undersökta platserna har legat i dalgångar som övergått 
till större vikar i anslutning till Mälaren. Dessa dalar har en jordartsprofil som är 
mycket typisk för områden som legat under Högsta Kustenlinjen där urberget täckts 
av morän som bildats av inlandsisen. Områdena har sedan överlagrats av glaciallera 
som bildats från glaciärens smältvatten. Ovanpå detta ligger den postglaciala leran 
som i sin tur överlagrats av gyttja eller gyttjelera. Denna avsättningssekvens kan 
även ses på markytan eftersom vattnet sjönk undan i takt med avsättningen. Varje 
avsättningssteg täcker då en mindre del av dalen och man finner därför glacialleran 
längst ut mot dalgångens kanter, nära uppstickande hällar, och gyttjeleran längst ner 
i mitten. 

3.2 GIS 

Val av provpunkter skedde till största del genom kartstudier utförda i GIS. 
Granskningen påbörjades dock med att först undersöka jordartskartor över det 
aktuella området. Till detta fanns fyra papperskartor att tillgå (Möller, 1967, 1992; 
Möller, 1975; Svantesson, 1991b) som motsvarande den digitala datan. Från 
papperskartorna valdes 4-5 punkter från varje kartblad, främst baserat på vart det 
fanns gyttjelera. Även punkter där jordarten var utmärkt som postglacial lera valdes 
(se figur 3). Detta för att se om samma försurningseffekt ägt rum även i dessa 
områden eller om man kunde dra slutsatsen att enbart gyttjelera utvecklas till sur 
sulfatjord. I ett av kartbladen, jordartskartan 11 I Uppsala NV, har man vid kartering 
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inte särskilt gyttjelera från 
postglacial lera, vilket bidrog 
till att punkter valdes ut efter 
ett antal andra parametrar.  

 Efter att 
punkter med gyttjelera valts 
ut undersöktes 
havsförskjutningsmodeller 
över området. För varje 
kartblad valdes punkter som 
legat under vatten fram till 
för 5000, 3000, 2000 och 
1000 år sedan. De punkter 
som redan valts ut baserat 
på jordarten undersöktes 
även hur länge de legat 
under havsytan. Även 
ytterligare punkter valdes ut 
för att skapa en relativt bra 
spridning över det valda 
undersökningsområdet. För 
att ta reda på i vilken 
utsträckning marken i närhet 
till de valda provplatserna 
utsatts för antropogen 
påverkan studerades 
fastighetskartan för att få en 

indikation på 
markanvändningen samt 

höjddata med 2 meters upplösning för att se om området blivit utdikat (se bilaga 5) 
båda hämtades från Sveriges Lantbruksuniversitets GET-tjänst. 

Även biogeokemisk data från SGUs databas användes vid val av 
provpunkter. Då osäkerhet kan uppkomma vid användning av specifika ämnen som 
representanter, beräknades en kvot mellan ämnena nickel och bly (Lax, 2005). Nickel 
är ett av de ämnen som lakas ut i höga halter ur dessa sediment vid låga pH, medan 
ämnet bly inte gör det, och därför används denna kvot för att utesluta antropogena 
källor till de höga halterna(Lax & Sohlenius, 2006; Ohlander et al., 2014). Kvoten 
mellan nickel och bly (Ni/Pb) beräknades och redovisas i GIS för de biogeokemiska 
datapunkter som fanns inom kartområdet (se bilaga 5). Detta gav en medelkvot på ca 
2,8 och ett maxvärde som på 24 inom arean. Utefter detta gjordes tolkningen att 
värden >10 kunde betraktas som höga. Med detta som bestämmande parameter 
valdes punkter inom områden med gyttjelera som nedströms hade höga kvoter av 
Ni/Pb. Enligt Lax, 2005 skall siffror >16 kunna betraktas som påverkade av 
närliggande AASS, dvs. sura sulfatjordar skall ligga uppströms längst med 
vattendraget. Många av de tidigare utvalda punkterna visade sig ha låga Ni/Pb 
kvoter. I några fall var det svårt att avgöra huruvida det skett en mobilisering av nickel 
från sedimenten då den biogeokemiska provpunkten inte låg nedströms från den 
plats som valts ut. I vissa fall var den enda tillgängliga data nedströms men från ett 
annat närliggande vattendrag. I många av de fallen hade då vattendragen ett 

Figur 3: Besökta provplatser och utbredningen av 
postglaciala sediment. Bearbetad jordartskarta från SGU.  
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gemensamt utlopp nedströms från området. Efter analys och beaktning av dessa 
parametrar valdes totalt 31 platser ut för vidare studier (se valda platser, figur 4). 

3.3 Fältarbete 

Då lokaler valts ut i GIS 
enligt ovan kunde själva 
fältarbetet påbörjas. 
Som tidigare nämnt 
arbetade vi i fält vid två 
olika tidpunkter, höst 
samt vår. Vid höstens 
fältarbete besöktes tre 
förutvalda punkter 
bestämda av kunnig 
personal från SGU, där 
chansen bedömts vara 
stor att finna sura 
sulfatjordar. Väl vid en 
vald plats tog vi oss ner 
till den lägsta punkten i 
det som ofta var en 
dalgång. I många fall 
fanns det en bäck i 
mitten av dalgången 
som rann ut mot 
Mälaren. Detta 
vattendrag antogs rinna i 
botten av dalen. Själva 
provplatsen lades cirka 
10-20 meter ifrån 
vattendraget för att 
undvika antropogen påverkan på djupet i det fall där det inte var en naturlig bäck. 
Markanvändning och annan relevant information om omgivningen noterades i 
fältboken innan borrningen påbörjades.  

Koordinaterna noterades med GPS för att sedan kunna föras in i en 
resultatkarta i GIS. Under borrning med Edelmanborr noterades följande; borrdjup 
och pH, färg på jorden samt jordart, hur fuktig jorden var och grundvattenytans nivå, 
om jorden luktade någonting samt förekomsten av rostutfällningar eller mineral, så 
som jarosit. Även vid vilka nivåer bilder och prov för laboratorieundersökningar togs 
noterades i fältboken. Arbetet utfördes till grundvattenytan var nådd och prov under 
denna kunde tas, om inte hinder stötts på vid en grundare nivå. Provtagningen under 
grundvattenytan var delvis svår då hög vattenmättnad ofta gjort lerans konsistens lös 
och därför svår att få upp. Mätningar av pH utfördes med hjälp av en Hamilton 340i 
pH/conductivity pocket meter, ansluten till en flatrode elektrod (se figur 5). 
 

Figur 4: Karta över valda samt besökta platser på 
fastighetskarta från lantmäteriet. 
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Figur 5: pH- mätaren Hamilton 340i pH/conductivity pocket meter, ansluten till en flatrode 
elektrod som använts i den här undersökningen. Foto taget vid platsen Fridsberg. 

 

Då jordarten bedömdes som en postglacial lera eller en glaciallera och pH var högt 
(<6) i hela profilen avbröts borrningen på relativt grund nivå. Om möjligt gärna under 
grundvattenytan men i vissa fall låg denna så pass långt ner att om en 
försurningsprocess ägt rum i jorden borde den redan ha uppmärksammats. I bland 
annat Skogs-Tibble var även jorden så pass hård att borren var svår att få upp och 
då låga pH-värden ej noterats ansågs det inte meningsfullt att fortsätta.  

3.4 Analyser 

3.4.1 Torkning av jordprover inför svavelanalys på SLU 
Mellan 10-20 gram av varje prov vägdes upp i separata glasbägare från platserna 
Hova, Kungsängen samt Brantshammar som besökts under hösten. För att utföra 
analysen krävde minst 2 gram men då viktminskning på grund av vattenavgång vid 
torkningen borde ske valdes en större mängd som säkerhetsmarginal. 

Dessa ställdes sedan in på torkning i ugn på 105°C i 24 timmar. Efter 
torkningen mortlades proverna för att förstöra större aggregat och göra leran 
hanterbar i lab. Proverna vägdes sedan igen, för att kontrollera att de fortfarande 
vägde mer än 2 gram, innan de ställdes i en exsickator. De prover som skickades 
iväg för svavelanalys var de prover som fått den största pH-sänkningen efter 
oxidation. 
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3.4.2 Glödgningsförlust 
Glödgningsförlust utfördes för att kunna klassificera vilken typ av jordart de besökta 
platserna innehöll, baserat på innehåll organiskt material i procent per torrvikt för 
undersökt jordprov. Glödgningsförlust genomfördes på 1-5 prover tagna ifrån 
samtliga besökta platser. Hur många prover som valdes ut för bränning från varje 
enskild plats baserades dels på hur många prover som tagits i fält samt hur stor 
variation i pH som hade noterats med djupet. Vid stora variationer genomfördes 
glödgningsförlust på ett antal prover från den platsen. Proverna torkades enligt ovan 
för att sedan vägas på analysvåg. Proverna ställdes sedan in i sval muffelugn, som 
värms upp till 550 grader. Glödgningsförlust med 550 grader valdes då detta ger mer 
korrekta värden än då man använder sig av metoden med 950 graders glödgning 
(Andersson, 2012). Proverna fick stå i ungen i 2 timmar från och med att ugnen 
kommit upp i temperatur. Proverna avlägsnades från ugnen för att först svalna på 
platta i 20 minuter och sedan i exsickator med blågel i ytterligare 45 minuter. När 
provet svalnat helt vägdes det än en gång på analysvåg.  
 

𝐺𝑙ö𝑑𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 =
𝑉𝑖𝑘𝑡𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑔𝑙ö𝑑𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑡𝑜𝑟𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑣
∗  100 (1) 

 

Glödgningsförlusten beräknas sedan enligt formel (1). Man får då ut viktförlusten hos 
provet i procent. Vid bränningen försvinner även kristallvatten, alltså vatten som sitter 
för hårt bundet till leran för att evaporera när provet torkats i 105 grader. 
Glödgningsförlusten måste alltså korrigeras för denna extra viktförlust. För detta finns 
två empiriskt framtagna formler beroende på hur hög lerhalt provet innehåller, formel 
(2) och (3) (Ekström, 1927).  
 

𝐺𝑙𝑚𝑖𝑛(𝑙𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡 15 − 25%)  =  0,09 ∗  𝑙𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡  (2) 
𝐺𝑙𝑚𝑖𝑛(𝑙𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡 > 25%)  =  0,06 ∗  𝑙𝑒𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡  (3) 
 

Lerhalt för lergyttja togs från kartbeskrivning till samtliga kartblad i de fall där aktuella 
siffror fanns tillgängliga för de undersökta områdena (Möller & Stålhös, 1971; Möller, 
1977, 1993; Svantesson, 1991a). I de övriga fallen beräknades ett medelvärde av 
lerhalten för kartbladet baserat på kartbeskrivningens resultat utav tidigare 
undersökningar. För de prover som tagits för den här undersökningen uppskattades 
alla prov ha en lerhalt över 25 % och därför har enbart formel (3) använts. Beräkning 
utav den totala mängden organiskt material i proverna utfördes sedan enligt formel 
(4). 
 

𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑘 ℎ𝑎𝑙𝑡 =  𝐺𝑙ö𝑑𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 (𝐺𝑙)  −  𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 (𝐺𝑙𝑚𝑖𝑛) (4) 
 

Det skall dock nämnas att vid bedömning av den organiska halten i mineraljordar bör 
man helst använda sig av kolorimetermetoden då denna ger ett mer exakt värde på 
halten organiskt kol än glödgningsförlust (Westberg, 2008). Detta fanns det dock 
ingen möjlighet till i denna undersökning. 
 

3.4.3 Svavelanalys och HCl 
De prover som togs vid första fälttillfället (Brantshammar, Hova och Kungsängen) och 
som fått störst pH-förändring efter oxidering skickades till SLU (Sveriges 
lantbruksuniversitet) för analys av svavelhalten i jorden. Metoden som användes 
benämns ICP Optima 7300 DV och analysen genomfördes av Inger Juremalm (Se 
bilaga 6). 
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Då pH i var högre än förväntat i fält och det kunde misstänkas bero på 

förekomst av CaCO3 kontrollerades detta genom att 10 % HCl droppades på en bit 
jordprov. Om de vid kontakt skedde gasutveckling tydde detta på att provet innehöll 

CaCO3.  

4.  Resultat 

4.1            GIS 
Det förberedande arbetet som gjordes i GIS resulterade i en karta över de olika typer 
av postglaciala sediment som finns i området samt de 33 stycken platser som valdes 
ut för att besökas i fält (se bilaga 5). Även en karta över de olika havsytenivåerna 
som ägt rum vid 1000, 2000, 3000 samt 5000 år sedan samt en karta över de 
biogeokemiska data bifogas för att underlätta förståelsen för området och valet utav 
platser (se bilaga 5). Fältarbetet resulterade slutligen en karta med det lägsta 
uppmätta pH på varje provplats (se bilaga 5). 

4.2            Fältarbete 
Resultatet ifrån pH mätningarna utförda i fält varierade i stor utsträckning, med lägsta 
uppmätta värde på 2,6 och högsta uppmätta på 7,8. Vissa platser har visat sig ha 
den typiska pH-profil man kan vänta sig hos en sur sulfatjord, där pH ligger under 4 i 
den oxiderade övre zonen för att sedan stiga i den reducerade zonen. Under 4.5 
redovisas pH mätningar utförda i fält, men även kompletterande pH mätningar 
utförda i laboratorium, då problem med noggrannhet hos pH-mätaren stötts på under 
fältarbetet (Se bilaga 1). Alla de 33 stycken utvalda platserna hann ej besökas, utan 
endast 29 stycken platser undersöktes och gav data till denna studie (Se figur 4).  

4.3            Analys 
 

4.3.1 Glödgningsförlust 
Glödgningsförlust utfördes på totalt 69 stycken prover. Ca 10 stycken prover brändes 
åt gången. Alla hade, innan de brändes för analys, fått torka i 24 timmar i en ugn på 
105ºC. 17 utav dessa prover var tagna på kartan11 H Enköping, NO, 9 stycken 
på kartbladet Enköping SO, 33 stycken på kartan Uppsala SV samt 10 stycken på 
kartbladet 11 I Uppsala NV. Glödgningsförlust beräknas enligt formel (1) och (4). 

Prover tagna från Uppsala NV kartblad hade överlag låga halter av 
organiskt material, med värden på ca 4,3 % som högst. Endast Kungsängen, Husby-
Långhundra och Ängstorpet har över 2 % i organisk halt och klassas då som 
gyttjelera enligt SGUs indelning. På Enköping NO kartblad varierade halterna av 
organiskt material stort, från Lillsjö, prov 1 med halter på över 60 %, till Skornome - 
prov 2 med en halt på 0,6 %. De lägsta halterna överlag på de här fyra kartbladen 
finner vi på Enköping SO, där den högsta halten ligger på 1,7 %, vilket är mycket lågt 
(under 2 %), och inte klassas som gyttjelera. På Uppsala SV kartblad så varierar 
värdena stort. Det finns höga värden på nästan 45 % i Örby, samt väldigt låga värden 
i till exempel Skoby och Frista på bara någon procent. Överlag ligger provpunkterna 
inom detta kartblad på ett värde runt 3-6% och klassas då som gyttjelera. Se bilaga 1 
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för fullständiga resultat för glödgningsförlusten hos de tagna proverna i denna 
undersökning, samt bilaga 4 för diagram över resultaten. 

4.3.2 Svavelanalys 

Svavelhalten för alla inskickade prover låg över 10000 mg/kg prov. Detta betyder att 
alla prov som det genomförts analys på hade över 1 % svavelinnehåll. I Mälardalen 
ligger de normala svavelhalterna för glaciallera på 0,1 % och för den postglaciala 
leran på ca 0,01 % (Sohlenius et al., 2004), vilket säger oss att det framtagna värdet 
är mycket högt för den provtagna jordarten. Då man klassificerar sulfidjord brukar en 
halt på 2000 mg/kg nämnas som ett gränsvärde, dvs. minst 0,2 % svavelhalt i 
undersökt jordprov krävs för att den ska få tillhöra sulfidjord (Österholm et al., 2012). 
 

 
Figur 6: Svavelhalten i procent för Brantshammar, Hova och Kungsängen. 

 

4.4 Sammanställning av resultat och samband  

Sammanfattningsvis ser vi ett delvis lite högre pH hos postglaciala leror inom 
området för tre av kartbladen (Uppsala NV togs ej med då ingen särskiljning gjorts 
mellan gyttjelera och postglacial lera) än hos jordarna som benämns som gyttjelera. 
Se figur 7 och 8. Medelvärdet för pH hos de postglaciala lerorna ligger på 5,2 medan 
jordarna som klassats som gyttjelera har ett medel på 4,5. 
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När indelningen istället görs efter mängden tillgängligt organiskt material efter 
genomförd glödgningsförlust, blir resultatet smått förändrat. Medelvärdena för pH 
hamnar då något högre med siffror på 5,3 för jordar med en organisk halt som 
understiger 2 %, och 4,6 för jordar med 2-6% organiskt material bundet. Se figur 9 
och 10. 

 

 
I Figur 11 visas lägsta pH från varje plats och organisk halt på platsen för, där det 
varit möjligt, motsvarande prov. Tabellen är sorterad efter ökande organisk halt och 
trendlinjen och tillhörande R-kvadratvärde gäller för lägsta pH. En viss korrelation kan 
ses där högre organisk halt ger ett lägre pH. I just detta diagram är varken Lillsjö eller 
Paris med då de haft organiska halter på 64 resp. 32 %. Dessa två platser kan även 
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haft ett visst innehåll av torv, vilket skulle förklara den höga halten organiskt material i 
proverna. Vid bestämning av organisk halt med hjälp utav glödgningsförlust för 
torvprover används normalt andra temperaturer och beräkningar. Dessa värden är 
därför något missvisande då analysen som genomfördes är anpassad för lerjordar. 
Av denna anledning och att dessa platser har värden som är så pass mycket större 
än alla andra är det svårt att utläsa något från diagrammet, och därför redovisas 
detta i ett separat diagram (se bilaga 4). Både Paris och Lillsjö har relativt höga 
värden för lägsta pH och trendlinjen för detta diagram är något flackare och R-
kvadratvärdet är 0,22.  
 

 
 
Figur 11: Samband mellan organisk halt och pH. Paris och Lillsjö är ej med pga. avvikande 
värden. 

 
Figur 12 visar lägsta pH från varje plats samt tiden då området steg upp ur havet. För 
det senare gäller att siffrorna representerar tusental och gäller för intervall. 5 betyder 
5000-3000 år, 3 betyder 3000-2000, 2 gäller för 2000-1000 år och 1 visar att området 
steg upp ur havet för 1000-0 år sedan. Trendlinjen med tillhörande R-kvadratvärde 
gäller för när området steg upp ur havet. Ett visst samband kan här ses där lägre pH 
verkar sammanfalla med senare avsättningar. Detta kan även ses om man tittar på 
kartan över havsnivåerna vid olika tidpunkter i bilaga 5. 
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Figur 12: Lägsta pH och tiden för när resp. plats steg upp ur havet. 
 

För både figur 11 och 12 kan ett visst samband ses. I diagram 11 antyder trendlinjen 
att en ökande organisk halt borde ge en jord med ett lägre pH. I diagram 12 antyder 
den att ju senare sedimenten har avsatt desto lägre borde pH:t vara. Dock så är R-
kvadratvärdet i båda fallen strax över 0,3 vilket betyder att linjerna inte är speciellt 
tillförlitliga. Man kan dock säga att samtliga avsättningar som är från mellan 5000-
3000 år har ett pH över fem och vid pH under fyra finns bara yngre avsättningar. 
Trendlinjen i figur 13 antyder att kvoten är högre i vattendrag nära jordar med lågt 
pH. R-kvadratvärdet är dock 0,1 och trendlinjen är därför ytterst otillförlitlig.  
 

 

 
Figur 13: sambandet mellan lägsta pH uppmätt i fält och Ni/Pb kvot uppmätt i vattenväxter i 
närliggande vattendrag. 
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Nedan redovisas lägsta pH per plats i form av olika representativa färger. Överlag 
återfinns högre värden i de norra delarna av Mälardalen, i höjd med Uppsala. De 
lägsta värdena finns i mitten av kartan (Se figur 14). 
 

 
Figur 14: Karta med lägsta uppmätta pH från varje plats på fastighetskarta från lantmäteriet. 
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4.5 Sammanställning resultat från utvalda platser 

För fullständig redogörelse över alla resultat, se bilaga 1, 2 samt 3, där 
områdesbeskrivningar samt data för alla besökta platser finns tillgängliga. 
 

4.5.1 Bedöms som gyttjeleror 
 

LILLSJÖ 
 

 
Figur 15: Lillsjö; omgivningsbild åt Norr, borrprov från ca 130 cm djup. 

 

Lillsjö ligger i ett skogsområde i utkanten av en mindre försumpad sjö, ca 2-3 km 
väster om Skogs-Tibbles dalgång. Området bedöms inte vara utdikat, utan naturligt 
blött. Vegetationen består av buskar och mindre lövträd nära sjökanten som övergår 
till ett öppet gräs område ut mot skogen. Det är ca 250 m mellan trädgränserna. 
Provet tas i kanten utav den öppna marken och träden, dvs. i mitten av området. 
Platsen benämns som postglacial lera enligt jordartskartan och har en Ni/Pb kvot på 
4 nedströms. Platsen har inte varit i anslutning till havet under de senaste tusen åren. 
Lägsta pH ligger på 5,76 och stiger sedan neråt i profilen till 7,53. Grundvattenytan 
ligger på ca 20 cm djup och den oxiderade zonen är därmed liten. 
Prover tagna från Lillsjö visade organiska halter på 64,3 %, 26,7 % och 9,0 % hos de 
tre ytligaste proven, vilket är mycket högre än de 6 % som räknas som den övre 
gränsen för att benämnas som gyttjelera. Det är även två av proven som har halter 
över 20 % organiskt material, vilket gör att det översta lagret bör klassas som ren 
gyttja eller torv. Fältobservationer tyder på det senare av de två. De två djupare 
proverna med halter på 9,0 % och 2,1 % tillhör däremot lergyttja och gyttjelera. Man 
ser tydligt att det organiska materialet minskar med djupet på denna plats. 
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Figur 16: pH-förändringen med djupet i Lillsjö. 

 

 
Figur 17: Organisk halt i %, vid platsen Lillsjö. Enköping NO. 
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LANDSBERGA 
 

 
Figur 18: Landsberga; omgivningsbild åt Norr, borrprov och pH-mätare vid 25 cm djup. 
 

Provplatsen är belägen i närheten av en mindre sjö i en plan dal, ca 2,35 km bred, på 
landsbygden väster om Örsundsbro. I den djupaste delen av dalen finner vi ett 
vattendrag samt en större odling av energiskog som går genom hela området längs 
med vattendraget. Längs med skogskanten på dalen sker odling av grödor och det 
sluttar lätt uppåt. Provet tas i den djupaste delen där energiskogen förekommer. 
Marken bedöms som vattenmättad och skall enligt jordartskarta vara en gyttjelera. 
Nedströms har vi en låg biogeokemisk kvot på 2. Området har varit anslutet till havet 
till för 0-1000 år sedan. Landsberga hade det lägsta påträffade pH-värdet av de 
undersökta platserna under denna studie med lägsta pH på 2,6 och det högsta 
värdet på 6,6. I större delen av profilen ligger pH dock på mellan 5 och 6. 
Grundvattenytan stöttes på vid ca 80 cm djup men steg därefter snabbt upp till 15 cm 
djup (se figur 19). Den organiska halten ligger på mellan 2,2 % och 4,1 % hos de 4 
stycken analyserade proverna. Detta skulle innebära att jordarten klassas som en 
gyttjelera enligt tabell 1.  
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Figur 19: pH-förändringen med djupet i Landsberga  

 

 
 
Figur 20: Organisk halt i % i Landsberga. Enköping NO. 
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KUNGSÄNGEN 
  

 
Figur 21: Kungsängen; omgivningsbild mot söder 

 

Kungsängen är ett stort låglänt område på ca 6 km2 i södra utkanten av Uppsalas 
innerstad. Marken används till djurhållning samt odling och provplatsen ligger på ett 
gräsbeväxt område. Det är känt att platsen skall innehålla gyttjelera även då det 
enligt jordartskarta redovisas som postglacial lera. Platsen steg upp ur haven för 0-
1000 år sedan. Ett värde på 3 för Ni/Pb halt har redovisats inom området, men ej i 
något vattendrag i anslutning till detta. Enligt tidigare undersökningar (Wiklander & 
Hallgren, 1949) så innehåller sedimenten i Kungsängen halter av CaCO3. Dessa 
halter är låga vid ytan på 0,3-0,4 %, för att sedan öka med djupet upp till 6,5 % vid ett 
djup av 360-380 cm. pH- profilen i Kungsängen är relativt hög i de övre skikten för att 
sedan närma sig 4 mellan 75-120 cm vartefter den stiger igen (se figur 22). 
Kungsängen var en utav de platser som besöktes i november 2013 och som fick 
oxidera till februari då pH mättes igen. pH hade då sjunkit markant (se figur 23). 
Provtagningarna ifrån Kungsängen visade sig ha organiska halter mellan 3,8 % och 
2,9 % och kan i och med detta benämnas som en gyttjelera (se figur 24). 
  



25 
 

 
Figur 22: pH-förändringen med djupet i Kungsängen 

 

 
Figur 23: pH före och efter oxidering för prover tagna i Kungsängen. 

 

 
Figur 24: Organisk halt i % i Kungsängen. Uppsala NV 
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BRANTSHAMMAR  
 

 
Figur 25: Brantshammar; omgivningsbild mot sydost. 

  

Brantshammar är en mindre dal, med en bredd på 450 m, i närhet till länsväg 255 
(”gamla Stockholmsvägen”) och Vassunda. Denna plats pH-profil ligger nära den 
gällande för en sur sulfatjord. pH ligger runt 4 i den oxiderade zonen och stiger med 
djupet upp till strax över 6. En tydlig ökning kan ses vid grundvattenytan där den 
reducerade zonen börjar (se figur 26). pH mättes även igen i februari på prover från 
denna plats. pH hade då sjunkit markant (se figur 27). Diket i närheten av borrplatsen 
såg ut att nyligen ha blivit rensat vilket kan betyda att grundvattenytan tidigare legat 
lite högre. Enligt SGUs jordartskartor klassas jorden som en gyttjelera, och har legat 
under havsytenivån till för 0-1000 år sedan. Från denna plats skickades prover för 
svavelanalys. Den organiska halten är relativt hög på mellan 3,4 % och 6,8 %, vilket 
gör att den ligger på gränsen mellan gyttjelera och lergyttja (se figur 28).  
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Figur 26: pH-förändringen med djupet i Brantshammar. 

 

 
Figur 27: pH före och efter oxidering för prover tagna i Brantshammar. 

 

 
Figur 28: Organisk halt i % i Brantshammar. Uppsala SV. 
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HOVA 
 

 
Figur 29: Hova; borrprov från 28 cm djup. 

 
Provtagningen ägde rum i en platt dal, med en bredd på ca 2,2 km, där odling 
bedrivs. En större våtmark återfinns i anslutning till området. Prov tas ca 10 m ifrån 
en mindre landsväg på gräsbeväxt odlingsmark i träda. Jordarten bedöms som 
gyttjelera enligt jordartskartan och har en biogeokemiskt Ni/Pb kvot på 4 nedströms. 
Platsen var ansluten till havet till för 0-1000 år sedan. pH varierar i profilen och är 
något högre i ytan och på strax över 5 och sjunker sedan till runt 4 vid 
grundvattenytans nivå vartefter den stiger igen till runt 6 (se figur 30). De något högre 
värden som uppmättes i ytan kan vara ett resultat av att jorden kalkats till förmån för 
odling. Även Hovas prover fick oxidera till februari varpå pH mättes igen. Precis som i 
Brantshammar och Kungsängen sjönk pH markant (se figur 31). Hova klassas som 
gyttjelera och har en jämn organisk halt i profilen från 4,1 % och upp till 5,4 % (se 
figur 32). 
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Figur 30: pH-förändringen med djupet i Hova 

 

 
Figur 31: pH före och efter oxidering för prover tagna i Hova 

 

 
Figur 32: Organisk halt i %, i Hova. Uppsala SV. 
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De tre platserna Hova, Brantshammar och Kungsängen har analyserats efter ett 
högre antal parametrar än de övriga platserna som besökts. Detta ger oss en större 
chans att klassificera vilken jordart/jordmån som finns i dessa områden. I figur 33 kan 
man se att alla platserna har ett lägsta pH strax över 4 i fält och kom upp ur havet för 
0-1000 år sedan. Det som skiljer dem mest åt är den organiska halten som är högst i 
Brantshammar, där den ligger på över 5 %, och lägst i Kungsängen, där den ligger 
strax under 3 %. Alla kan dock klassas som gyttjeleror då de hamnar inom intervallet 
2-6%. Svavelhalten (som kan ses i figur 6) i den reducerade zonen är på alla tre 
provplatser 1-1,5 % vilket betyder att de är klassade som sulfidjordar. 
 

 
Figur 33: Diagrammet visar pH, organisk halt och tiden då varje plats steg upp ur havet i 
tusen år. 
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ÅBY 
 

 
Åby ligger precis till väster om Knivsta, intill ett stort blötområde som idag kan 
beskrivas som en igenväxt sjö som övergår i åkermark. Marken används till odling 
samt djurhållning i form av hästar och dalen är ungefär 1 km bred. Prov togs på 
ängsmark i en öppen hage, där marken var relativt vattenmättad. Åby har en pH-
profil som är typisk för en sur sulfatjord med ett pH-värde på under 4 i den oxiderade 
zonen ovanför grundvattenytan som sedan stiger med djupet till över 6 i den 
reducerade zonen. pH ligger på en relativ konstant nivå mellan 20 och 70 
centimeters djup vartefter det sedan stiger kraftigt. I Åby var noggrannheten hos pH-
mätaren låg och på grund av detta gjordes ytterligare mätningar i labb dagen efter. 
Som kan ses i nedanstående diagram var den generella trenden densamma som i 
fält (se figur 35). Enligt bedömning från SGUs jordartskartor skall jordarten på platsen 
vara gyttjelera. Vattnet i vattendraget är starkt påverkat med vita utfällningar 
liggandes på botten samt flytande på ytan. Området har legat under havsytan till för 
0-1000 år sedan och Ni/Pb kvoten för vattendraget låg på 11. Även platsen Oleda 
ligger i samma dal, ca 1,35 km SÖ ifrån Åby. Den organiska halten är något 
varierande med ett högsta värde på 10,3 % från det ytligaste provet. Under denna 
sjunker halten till 2,8 % hos prov nummer 3, för att sedan åter öka och hamna på 3,2 
% i den djupaste provtagningen. Alla halter är över 2 %, vilket innebär att det är en 
gyttjelera (se figur 36).  
 

Figur 34: Åby; vattendrag med aluminiumutfällningar, omgivningsbild åt Norr och 

borrprov från 45 cm djup. 
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Figur 35: pH vid Åby både mätt i fält och i labb dagen efter.  
 

 

 
Figur 36: Organisk halt i % i Åby. Uppsala SV. 
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4.5.2 Bedöms ej som gyttjeleror 
 

NYBYGGGET  
 

 
Figur 37: Nybygget; omgivningsbild tagen åt Norr. 
 

Nybygget ligger i en stor dal, ca 2,5 km bred, söder om Lillkyrka i en förlängd vik ifrån 
Mälaren. Ån som rinner genom odlingsmarkerna i området mynnar ut i närheten av 
Ekolsundsviken. Kvoten av Ni/Pb är förhållandevis hög i vattendraget med ett värde 
på 8 och området skall bestå utav gyttjelera enligt jordartskarta. Prov togs i kanten av 
aktiv åker ca 1 m ifrån vattendraget som har en tydlig vit utfällning som täcker hela 
botten samt flyter på ytan i vatten med en lätt limegrön färg. Inga tecken på liv 
upptäcks i vattendraget. Området har varit under havsytan fram till för 0-1000 år 
sedan. pH ligger på mellan 5 och 6 i nästan hela profilen med undantag för den 
ytligaste mätningen som ligger strax under 5 (se figur 38). Den organiska halten är 
låg och ligger under 2 % i hela profilen och skulle därför inte klassas som en 
gyttjelera (se figur 39). 
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Figur 38: pH-förändringen med djupet i Nybygget 
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ÄLVLÖSA 
 

 
Figur 40: Älvlösa; omgivningsbild åt Väster och borrprov och pH-mätare vid 175 cm 
djup 
 
Älvlösa har en av de högsta kvoterna av Ni/Pb i de undersökta området, med en 
siffra på 18. Området i sig är utdikat och tillhör odlingsmark i träda. Ett större 
vattendrag rinner i mitten av den plana dalen, som har en bredd på ca 1 km, och 
befinner sig på landsbygden utanför Örsundsbro. Prov tas ca 5 m ifrån vägkanten. 
Området har legat under havsytenivån fram till för 1000-2000 år sedan och även 
denna plats benämns som gyttjelera enligt jordartskartan. pH varierar i profilen och är 
lågt närmast ytan för att sedan stiga upp till 6 på 60 cm djup vartefter den sedan 
sjunker igen ner mot 4, även under grundvattenytan (se figur 41). pH-höjningen kan 
bero på att jorden kalkats. Älvlösa har en organisk halt på mellan 0,8 % och 1,7 % 
och räknas ej som någon typ av gyttjejord eftersom alla är under 2 % (se figur 42).  
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Figur 41: pH-förändringen med djupet i Älvlösa 
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YTTERBACKEN 
 

 
Figur 43: Ytterbacken; omgivningsbild åt öster och borrprov som reagerar med HCl  
från 55 cm djup 

 

Ytterbacken ligger öster om E4:an och Gamla Uppsala och består av platt 
odlingsmark som tillhör Uppsalaslätten. Det provtagna området har en bredd på ca 2 
km och är något högre belägen än omkringliggande mark. Prov togs i kanten av aktiv 
åker ca 1,5 m ifrån ett vattendrag, och jorden var mycket hård. Vattnet innehöll en 
stor mängd partiklar i suspension. Ytterbacken har en pH-profil som först ökar med 
djupet för att sedan marginellt sjunka igen. Jorden har från början redan ett relativ 
högt pH-värde på 7,1. Variationen mellan den högsta och lägsta mätningen är 0,6 
enheter (se figur 45). Leran hade en något tegelröd färg och bedömdes i fält som att 
ha en mycket hög lerhalt. Området steg upp ur havet för 3000-5000 år sedan och 
Ni/Pb-kvoten från biogeokemiska provpunkter nedströms ligger på 1 och 2, då 
platsen har två utlopp. Test med HCl resulterade i en kraftig gasutveckling vilket visar 
att provet innehåller CaCO3 (se figur 43). Platsen har på kartan bedömts som en 
postglacial lera men fältobservationer på provplatsen tyder mer på att det är en 
glaciallera. Bland annat så visar borrproven på en tydlig varvighet. När det gäller 
organiskt material konstateras att Ytterbacken hade ett mycket lågt innehåll på 
endast 0,3 % och hamnar därför inte inom gränsen för någon typ av gyttjejord (se 
figur 47). 
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SKOGS-TIBBLE 
 

Figur 44: Skogs-Tibble; omgivningsbild tagen åt väster, borrprov från 45 cm djup. 
 

Provplatsen är belägen i en dal med en bredd på ca 750 m ute på landsbygden 
mellan Uppsala och Enköping. Prov tas i utkanten av aktiv åker, ca 2 m ifrån ett 
större vattendrag. Skogs-Tibble har ett relativt högt pH genom hela profilen på mellan 
7 och 8 (se figur 46). Vid borrningen nåddes ej grundvattenytan men då pH för vatten 
normalt ligger på ca 7 förväntades ingen större förändring ske under 
grundvattenytans nivå. På SGUs jordartskarta bedöms jordarten som en postglacial 
lera. Området steg upp ur havet för 3000-5000 år sedan och Ni/Pb-kvoten från en 
biogeokemisk provpunkt nedströms ligger på 2. I Skogs-Tibble var den organiska 
halten relativt lågt, med värden på 0,7, vilket gör att det inte benämns som gyttjejord 
(se figur 47). 
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Figur 45: pH-förändringen med djupet i Ytterbacken. 

 

 
Figur 46: pH-förändringen med djupet i Skogs-Tibble 

 

 
Figur 47: Organisk halt i % i Ytterbacken samt Skogs-Tibble. Uppsala NV, Enköping NO. 

0

20

40

60

80

2 3 4 5 6 7 8

D
ju

p
 (

cm
)

pH

Ytterbacken

pH mätt i fält

0

20

40

60

80

100

120

2 3 4 5 6 7 8

D
ju

p
 (

cm
)

pH

Skogs-Tibble

pH mätt i fält

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Skogs-tibble, prov 1 Ytterbacken, prov 1

Organisk halt (%) - Skogs-Tibble och Ytterbacken

Skogs-tibble, prov 1

Ytterbacken, prov 1



40 
 

5.  Diskussion 

I ovan redovisade resultat kan en delvis korrelation uppmärksammas mellan ett antal 
parametrar. Resultaten är varierande i stor utsträckning mellan de olika kartbladen 
men är till stor del sammankopplat med hur lång tid som förflutit sedan området steg 
upp ur havet (årtusende), än den faktiska geografiska lokaliseringen. Detta redovisas 
genom figur 11 och 12, vilka antyder att risken att hitta en sur jord ökar i områden 
som under de senaste årtusendena stigit upp ur havet (0-1000 år sedan) samtidigt 
som den innehåller en högre halt organiskt material.  Detta bör dock ses med viss 
reservation då trendlinjerna endast har en 30 % tillförlitlighet, vilket är mycket lågt. 
Det bör nämnas att ingen utav de jordarter som undersöktes som var avsatta för 
5000 år sedan hade ett lågt pH. Detta skulle kunna förklaras av att de då varit i 
kontakt med syre under en längre tid och all syra som bildats vid oxideringen har 
lakats ur och pH har sedan stigit igen. Som tidigare nämnts så har även två platser 
(Paris och Lillsjö) utelämnats ur diagrammet över sambandet mellan lägsta pH och 
organisk halt. Detta på grund utav att de hade väldigt avvikande och höga värden på 
den organiska halten (32 och 64 %) vilket skulle kunna bero på att jordarten snarare 
bestod av torv än gyttja. När dessa inkluderas i diagrammet blir R-kvadratvärdet 
ännu lägre. När det gäller den organiska halten så kan höga värden (>8%) ha en 
buffrande effekt och detta skulle då kunna förklara varför pH är högre än väntat på ett 
visst antal platser. Har jorden dessutom en hög katjonutbyteskapacitet kan den också 
ha lättare att buffra mot försurning och denna är i allmänhet högre hos jordar med 
högt lerinnehåll. Det faktum att jordarna i Norra Sverige är mer siltiga gör att de har 
en lägre motståndskraft mot försurning. De oxiderar dessutom enklare då syre lättare 
tar sig ner i en siltig jord än i en med hög lerhalt. Detta kan förklara varför problemet 
är större i de norra delarna av landet än här. En viktig faktor är även 
markanvändningen i de olika områdena, då odling av marken medför utdikning och 
därför att problem uppstår. En större areal av odlad sulfidjord bör därför medföra en 
större risk, vilket skulle kunna vara fallet längre norrut där man ofta odlar i tidigare 
havsvikar. 

Lägsta pH för jordar med en organisk halt på över 2 % ligger i 
genomsnitt något lägre än för jordar med en organisk halt under 2 %. Skillnad mellan 
de två kategorierna utgörs dock endast av en halv pH-enhet. Lågt pH skulle kunna 
visa på att jorden är en sulfatjord och om så är fallet finns det alltså ett visst samband 
mellan förekomsten av sulfatjordar och gyttjejordar. Detta kan bero på att syrefria 
miljöer, som är en förutsättning för bildandet av sulfidhaltiga sediment, ofta uppstår 
som en följd av bakteriell nedbrytning av organiskt material. En hög organisk halt i en 
jord kan alltså vara en indikation på att avsättningsmiljön har varit anaerob även om 
sulfiden i sig inte härstammar från det organiska materialet. Det skulle kunna vara så 
att det räcker med en låg halt organiskt material för att miljön ska bli syrefri, om 
vattnet är tillräckligt stillastående och på tillräckligt stort djup, och att det är därför 
man kan hitta sura jordar även där den inte klassas som en gyttjelera/lergyttja. För att 
vara säker på att det är sura sulfatjordar som uppmärksammats räcker det inte bara 
med att pH är lågt utan vidare analyser skulle behöva genomföras för att bestämma 
svavelhalten. Det ska dock tillägas att det finns få andra orsaker än försurning genom 
grundvattensänkning av sulfidjord som leder till att en lerjord skulle få så låga pH. 

I den här undersökningen har endast svavelhalten undersökts på 3 
provplatser så vi kan inte säga något om de övriga platserna och huruvida de är 
sulfidjordar med potential att bli sura sulfatjordar eller ej. Däremot så kan 
sannolikheten vara stor att en jord har en hög svavelhalt på platser, som till exempel 
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Åby, då biogeokemiska data från vattendrag längs jorden visar på en hög Ni/Pb kvot 
samt då aluminiumutfällningar observerats i vattendrag i fält. 

 En hög halt svavel betyder att jorden också har en hög 
försurningspotential. Svavelhalten bör teoretiskt sett vara som högst vid störst djup 
och lägre ovanför den oxiderade zonen. Detta beror på att om svavlet har oxiderat så 
har den bildat föreningar med syre, sulfat, som gör att den kan lakas ut. Denna trend 
kan enbart ses hos provet från Hova. Däremot så är alla prover tagna från ett djup 
som är större än 1 meter och är därför från den reducerade zonen. Detta gör att hela 
svavelhaltens profil ej går att se och minskningen av svavelhalt med djupet man kan 
se hos både Brantshammar och Kungsängen kan vara mindre, lokala variationer, 
eller att sedimenten inte varit homogena från början. pH-förändringen i profilen och 
det faktum att svavelhalten är hög i den reducerande zonen är dock tillräckligt för att 
fastställa att dessa jordar är sura sulfatjordar.  

Då ett område har en relativt låg grundvattenyta men pH-värdet inte 
stiger förrän vid djupare nivåer, kan detta bero på fluktuationer i grundvattenytans 
nivå. Det är då troligt att grundvattenytan ligger på ett större djup vid torrare tider på 
året än vid undersökningstillfället på våren, då grundvattenytan är relativt hög. Detta 
kan förklara varför oxidation kunnat ske i en miljö som annars borde ha reducerande 
egenskaper. Detta kan tydligt ses på den undersökta platsen Åby, där 
grundvattenytan låg på 45 cm djup men pH steg först efter 70 cm. Minskningen i pH 
hos den sista mätningen på 120 cm djup kan bero på att provet oxiderat under 
natten, då ytterligare mätningar gjordes dagen efter. pH kan därför ha sjunkit något 
men inte nödvändigtvis. Skillnaden kan också bero på pH-mätaren och det faktum att 
den hade problem med noggrannhet vid vissa mätningar. 

Som tidigare nämnts finns det undersökningar som visar att 
Kungsängens gyttjejord har betydligt högre halter utav CaCO3 än vad den 
genomsnittliga lergyttjan har. I den nämnda undersökningen framkom även ett tydligt 
mönster där halterna av CaCO3 ökade med djupet. Detta indikerar att den har 
försvunnit från de ytligare lagren troligtvis då den binder till vätejoner som frigörs vid 
oxidation och på så sätt buffrar mot försurning. I de underliggande lagren där 
reduktion fortfarande äger rum, eftersom jordarten befinner sig under 
grundvattenytan, ökar mängden CaCO3 igen. Om resultaten ifrån vår undersökning 
utvärderas tillsammans med resultaten ifrån denna tidigare rapport så kan slutsatsen 
dras att det finns en chans att sedimenten på vissa platser runt omkring Mälardalen 
kan vara påverkade utav CaCO3 och därför inte skulle bli lika sura som de 
norrländska jordarterna. Detta kan vara en effekt av den kalkrika berggrund som 
finns på vissa håll i Uppland. Däremot så har riktigt låga pH uppmätts även här. 

När vi kommer till kartbladet Enköping SO, så återfinns en del avvikande 
värden. Två av de besökta platserna är enligt jordartskarta klassade som gyttjelera 
och bör därför påvisa en organisk halt över 2 %, samt bör med en sannolikhet av 30 
% (se figur 11) sammanfalla med sura sulfatjordar i detta område. Ni/Pb kvoterna är 
relativt höga för båda platserna med halter på 8 vid Nybygget, som legat under 
havsytan till för 0-1000 år sedan, samt 18 vid Älvlösa med sina 1000-2000 år ovanför 
havsytan. Vattendraget vid Nybygget hade även tydliga aluminiumutfällningar som 
uppmärksammats i fält. Alla dessa faktorer pekar mot ett resultat av mycket låga pH 
samt en högre organisk halt vid båda platserna, vilket gör att det är förvånande att 
hitta ett lägsta pH på 5,20 vid Nybygget, vilket inte anses vara ett högt pH, men heller 
inte sammanfaller med klassificering för sur sulfatjord. Älvlösa lever dock upp till 
förväntningarna med pH-värden så pass låga som 3,86. Den organiska halten visar 
sig dock vara låg på båda platser och hamnar på 0,8-1,6 % i Älvlösa och 1,2–1,7 % i 
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Nybygget. Med andra ord är denna plats ett bra exempel för att visa hur de sura 
sulfatjordarna inte alltid sammanfaller med de platser man förutspått som möjliga, 
baserat på de parametrar vi undersökt i detta arbete. Det skall nämnas att dessa två 
platser har klassats som gyttjelera enligt jordartskartan, men detta stämde ej överens 
med resultaten från vår undersökning när det gäller glödgningsförlust. Det ska 
tilläggas att då man bedömer den organiska halten i mineraljordar bör man använda 
sig av kolorimetermetoden för att få ett så exakt resultat som möjligt. Detta ger en 
större noggrannhet än glödgningsförlust, som är den metod som har använts i denna 
rapport. Detta fanns dock ingen möjlighet till. När glödgningsförlust används bör 
dessutom lerhalten för det aktuella provet helst bedömas genom till exempel 
sedimentationsanalys. Detta för att få ett mer exakt värde på procenthalten ler vilket i 
sin tur ger en korrigering som stämmer bättre överens med verkligheten. I den här 
undersökningen fanns inte tiden till att göra detta och den organiska halten i proverna 
bör därför ses med en viss reservation. Störst osäkerhet råder för de prover med en 
organisk halt som ligger precis på gränsen mellan två jordartsklasser. Detta kan vara 
anledningen till att det har blivit en viss skillnad i bedömning mellan vad som är en 
gyttjelera enligt SGUs jordartskartor och vad glödgningsförlusten i den här 
undersökningen visar. Det kan även vara så att gränsen mellan gyttjelera och 
postglacial lera på kartorna inte alltid stämmer helt överens med verkligheten då 
dessa gränser har uppskattats. När en provplats råkat hamna precis mellan två 
jordarter kan det hända att den organiska halten blir lägre eller högre än väntat.  

Indelningen av gyttjejordar efter den organiska halten har skett enligt den 
klassificering som SGU använder sig av idag. Det bör dock nämnas att 
jordartskartorna som punkterna valdes efter har en äldre klassificering där gränsen 
för gyttja drogs vid 30 % i stället för vid 20 % där den sätts idag. Detta borde inte ha 
påverkat resultatet nämnvärt då gränsen för lergyttja/gyttjelera fortfarande är 
densamma och det är dessa jordarter provpunkterna valts efter.  

Resultaten i denna studie kan bedömas som otillräckliga, då endast ett 
mindre antal platser hunnit besökas på kartbladen. Därför är det svårt att dra 
slutsatser som stämmer överens med den verklighet som gäller för området. På 
kartbladet Enköping NO hann endast tre platser besökas, vilket därför ger en ytterst 
osäker bild av den delen av kartområdet. Det är även svårt att peka ut vilka faktorer 
som faktiskt skiljer sig åt platserna emellan då så pass stora områden ej undersökts 
eller analyserats. Dock anses många utav platserna ha pH som är lägre än för den 
genomsnittliga lerjorden, och bör därför uppmärksammas, då det kan bero på 
oxidation av sulfidmineral. För att kunna fastställa ett säkrare samband krävs 
ytterligare studier i området, samt eventuellt kontroll av ett större antal parametrar för 
att få ett fullgott resultat.  

Höga kvoter Ni/Pb uppkommer av att jorden har ett lågt pH eftersom 
detta ökar metallernas rörlighet. Dock bör man inte förlita sig blint på dessa kvoter då 
en sulfidjord kan förekomma i området trots låga kvoter. Även i de fall där Ni/Pb 
kvoten har antytt att det skall finnas sur sulfatjord inom ett avrinningsområde har 
jordar med höga pH påträffats. Detta kan bero på att vi inte tagit prov inom det 
område som är den sura sulfatjord som ger upphov till metallutlakningen. Dessa 
kvoter kan även delvis vara missvisande då avrinningsområdets storlek är en 
betydande faktor. Detta genom att utsläpp kan ackumuleras i vattendraget från 
många mindre jordavlagringar inom ett större område, eller då den sura sulfatjorden 
kan befinna sig långt ifrån den plats där de höga kvoterna faktiskt uppmätts. Enligt 
tidigare undersökningar finns det ett samband mellan biogeokemisk data och sura 
sulfatjordar men det är inget som kunnat bekräftas i den här undersökningen. Det 
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finns ingen större korrelation enligt diagrammet i figur 13 (R-kvadratvärdet = 0,1, dvs. 
1 %). 

Det skall även nämnas att vi inte har någon specifik datering utav 
sedimenten i sig, utan har bara använt oss utav hur kustlinjen legat vid olika 
tidpunkter. Med andra ord kan vi inte med säkerhet svara på hur pass länge 
sedimenten har varit utsatta för syre, och i och med det även oxidation. Då en sur 
sulfatjord genomgått oxidation under en längre tid, kommer tillslut all sulfid ha 
omvandlats till sulfat som sedan kunnat lakas ut. Då detta skett och jorden under en 
längre tid utsätts för vittring, kan pH stiga igen. I och med detta ser vi inte längre 
tecken på att en försurning har ägt rum i jorden då vi mäter pH. Om man skulle sänka 
grundvattenytan ytterligare skulle dock en oxidering av dessa sediment kunna leda till 
låga pH. 

Även om någon datering utav sedimenten ej gjorts så har samtliga 
platser som har haft riktigt låga pH-värden sammanfallit med områden som varit 
täckta med vatten för 2000 och 1000 år sedan. Detta borde rimligen betyda att 
sedimenten avsatts senare här än vid områden som enbart legat under vatten för 
5000 år sedan. De sura jordarna i det här området förefaller alltså vara 2000 år eller 
yngre. Detta syns tydligt i kartan över havsytans nivå vid olika tidpunkter i bilaga 5 
och kartan över lägsta pH (fig. 14). 

6.  Slutsats 

– Det brukar i Sverige ofta antas att sura sulfatjordar återfinns i områden av 
gyttjelera/lergyttja men detta kan konstateras bara stämma till en viss del. 
Sannolikheten verkar öka men man ska vara försiktig med att dra slutsatsen att en 
gyttjelera betyder en sur jord. 
 

– Varje enskild parameter är inte tillräckligt för att avgöra om jorden kommer att vara 
sur, däremot så ökar sannolikheten desto fler av dem som stämmer speciellt i de fall 
där pH är mycket lågt. 
 

– Den här studien har inte visat på någon skillnad i försurningseffekt till följd utav 
olika sulfidföreningar i Norrland och Mälardalen. Litteratur i ämnet pekar dock på att 
det kan vara olika stor försurningseffekt i områdena, som då skulle bero på skillnad i 
kornstorlek hos mineraljorden. Jordarna är siltigare i norr och har högre lerhalt i 
Mälardalen. En siltigare jord kan ge en lägre buffringskapacitet och ökade möjligheter 
för syresättning och bör därmed lättare bli sur. 
 

– Jordarna i Brantshammar, Hova och Kungsängen bedömdes i fält som sura 
sulfatjordar vilket sedermera kunde styrkas genom vidare analyser och har fastställts 
och klassificerats som AASS, dvs. faktiskt sur sulfatjord. Detta bekräftades genom att 
pH sjönk kraftigt vid oxidation, samt att jorden visade sig innehålla höga halter av 
svavel. 
 

– De parametrar som analyserades hos de övriga proverna i undersökningen var 
otillräckligt som underlag för att dra några direkta samband mellan sur sulfatjord och 
lergyttja/gyttjelera. Endast en svag korrelation uppmärksammades (se ovan). Det 
skall även nämnas att antalet platser som besöktes i undersökningen var för få för att 
ge ett fullgott resultat över hela området. Kompletterande undersökningar på fler 
platser samt genom laborativt arbete, så som förslagsvis svavelanalys, bör 
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genomföras i området för att ge ett mer fullständigt resultat. Detta skulle kunna styrka 
ett eventuellt samband mellan de olika jordtyperna och vilken försurningseffekt som 
kan uppstå, då sur sulfatjord samt sulfidjord har bekräftats inom området i denna 
undersökning.  
 

– Områden med sur sulfatjord bör synas i den biogeokemiska data genom tillexempel 
höga Ni/Pb-kvoter. De jordar som klassas som sulfidjord däremot måste inte ge 
samma utslag. Detta då metaller först lakar ur vid låga pH som ej är uppnådda i en 
sulfidjord.  
 

– I de områden där den biogeokemiska datan har uppvisat höga kvoter, men 
samtidigt höga pH kan det vara viktigt att utföra ytterligare studier då området med 
största sannolikhet kan innefatta sur sulfatjord, AASS, någonstans inom 
avrinningsområdet. 
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Bromma; Gävle: Sveriges nationalatlas (SNA) ; ISBN 978-91-87760-56-3. 

Westberg, B. (2008). Geoteknisk klassificering och odränerad skjuvhållfastighet. 
Bygg & teknik 1/08, 65–70. 

Wiklander, L. & Hallgren, G. (1949). Studies on gyttja soils.  I. Distribution of different 
sulfur and phosphorus forms and of iron, maganese, and calcium carbonate in 
a profile from Kungsängen. The annals of the royal agricultural college of 
Sweden 16, 811–826. 

Österholm, P., Yli-Halla, M. & Eden, P. (Eds.) (2012). 7th International Acid Sulfate 
Soil Conference Vaasa, Finland 2012: towards harmony between land use 
and the environment : proceedings volume. ISBN 9789522172006  
9522172006. 



46 
 

 
Kartmaterial 

Möller, H. Sveriges geologiska undersökning. (1975). Jordartskartan Enköping SO 
[Kartografiskt material] 1:50 000. Uppsala: SGU. Sveriges Geologiska 
Undersökning. Serie Ae 20. 

Möller, H. Sveriges geologiska undersökning. (1967). Geologiska kartbladet 
UPPSALA SV [Kartografiskt material]. 1: 50 000. Uppsala: SGU. Sveriges 
geologiska undersökning. Serie Ae 9. 

Möller, H. (1977). Beskrivning till jordartskartan Enköping SO: Description to the 
Quaternary map Enköping SO. Stockholm: Sveriges geologiska undersökning. 
ISBN 9171581235 9789171581235. 

Möller, H. Sveriges geologiska undersökning. (1992). Jordartskartan 11I Uppsala NV 
[Kartografiskt material] 1:50 000. Uppsala: SGU. Sveriges Geologiska 
Undersökning. Serie Ae 113. 

Möller, H. (1993). Beskrivning till Jordartskartan Uppsala NV: Description to the 
Quaternary map Uppsala NV. Uppsala: Sveriges Geologiska Undersökning. 
ISBN 9171585281. 

Möller, H. & Stålhös, G. (1971). Beskrivning till geologiska kartbladet Uppsala SV: 
Description of the geological map Uppsala SV. Sveriges Geologiska 
Undersökning. 

Svantesson, S.-I. (1991a). Beskrivning till jordartskartan Enköping NO: Description to 
the quaternary map Enköping NO. Uppsala: Sveriges Geologiska 
Undersökning. ISBN 9171585052 9789171585059. 

Svantesson, S.-I. Sveriges geologiska undersökning. (1991b). Jordartskartan 11H 
Enköping NO [Kartografiskt material] 1:50 000. Uppsala: SGU. Sveriges 
Geologiska Undersökning. Serie Ae 110. 

  



47 
 

8. Bilagor 

 

 

Bilaga 1 – Resultat 
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11 H Enköping NO            

GPS Koordinater ID 
Jordart enligt 
jordartskartan Lägsta pH 

Djup vid 
lägsta pH 
(cm) Organisk halt 

Djup till 
grundvattenytan 
(cm) 

N6635268 E629376 Skogs-Tibble Postglacial lera 7,1 20 0,7 - 

N6637485 E640313 Nåstuna 1 Postglacial lera 6,0 20 2,5 - 

N6635723 E638317 Nåstuna 2 Gyttjelera 5,3 115 3,4 115 

N6628600 E643332 Älvesta Gyttjelera 6,0 5 2,1 - 

N6628443 E634393 Skornome Postglacial lera 5,5 20 3,5 - 

N6624942 E623830 Landsberga Gyttjelera 2,6 25 3,6 15/80 

N6633672 E627428 Lillsjö Postglacial lera 6,2 60 64,3 20 

N6632485 E635783 Ekbolanda Gyttjelera 5,2 20 2,2 90 

       

Enköping SO             

GPS Koordinater ID 
Jordart enligt 
jordartskarta Lägsta pH 

Djup vid 
lägsta pH 
(cm) Organisk halt 

Djup till 
grundvattenytan 
(cm) 

N6600891 E634412 Nybygget Gyttjelera 4,8 15 1,7 80 

N6620255 E635619 Älvlösa Gyttjelera 3,9 175 1,4 145 

N6613309 E642738 Nyborg Postglacial finlera 4,4 20 1,2 185 

       

Uppsala SV             

GPS Koordinater ID 
Jordart enligt 
jordartskarta Lägsta pH 

Djup vid 
lägsta pH 
(cm) Organisk halt 

Djup till 
grundvattenytan 
(cm) 

N6619836 E656745 Hova Gyttjelera 4,4 90 4,1 110 

N6611366 E659661 Lill-Brista Postglacial finlera 3,7 60 7,6 10 

N6614157 E656280 Paris Gyttjelera 4,3 15 32,9 15 

N6610268 E664159 Skoby Postglacial finsand 6,3 30 2,1 30 

N6617731 E651842 Fridsberg Gyttjelera 4,0 160 1,9 120 

N6622407 E645608 Frista Gyttjelera 4,6 30 0,8 85 

N6621361 E668450 Örby Kärrtorv 3,3 80 5,9 30 

N6606249 E669303 Lotteräng Gyttjelera 6,0 30 0,4 - 

N6623794 E654641 Åby Gyttjelera 3,5 20 2,8 45 

N6623009 E655751 Oleda Postglacial finlera 3,6 85 3,0 110 

N6623540 E653254 Brantshammar Gyttjelera 4,1 70 5,3 120 

       

11 I Uppsala NV           

GPS Koordinater ID 
Jordart enligt 
jordartskarta Lägsta pH 

Djup vid 
lägsta pH 
(cm) Organisk halt 

Djup till 
grundvattenytan 
(cm) 

N6635071 E645542 Norby Postglacial lera 4,3 28 0,8 100 

N6626707 E668305 Husby-långhundra Postglacial lera 3,9 60 4,3 35 

N6636251 E649489 Kungsängen Postglacial lera  4,3 75 2,9 65 

N6640527 E658437 Gråmunkehöga Glaciallera 6,3 20 0,0 - 

N6644356 E661774 Visteby Postglacial lera 5,4 10 0,0 - 

N6634452 E658296 Ängstorpet Postglacial lera 4,9 20 4,0 80 

N6642434 E649719 Ytterbacken Postglacial lera 7,1 20 0,3 - 
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Bilaga 2 – Fältobservationer 
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Enköping NO 

SKOGS-TIBBLE.  Skogs-Tibble ligger som de flesta utav dessa platser i en dal med 
låg höjd över havet. Området är överlag platt. Marken är odlad samt dikad och prov 
tas i hörnet utav odlingsmarken, ca 12m N-NO ifrån ett större vattendrag. Enligt 
jordartkartan skall det finnas postglacial lera i området, och det skall ha varit hav här 
för 5000 år sedan. Nedströms längst vattendraget har vi en siffra på 2 i Ni/Pb kvot.  
  ÄLVESTA. Älvesta ligger i en förlängning av en större vik ifrån Mälaren. 
Marken används till odling och har dikats ut. Provet tas intill en lite sumpigare del 
utav området som används till hage/djurhållning. Ett större dike går SÖ om 
provplatsen och har en hög grundvattenyta och stillastående vatten. Mycket partiklar 
befinner sig i suspension i diket. Provet tas så långt som möjligt i riktning mot SÖ. 
Enligt jordartskartan skall det förekomma gyttjelera i området, och havsytan har täckt 
området till för 1000 år sedan. Ni/Pb kvoten har vi ett värde på 4 nedströms.  

SKORNOME. I Skornome återfinns postglacial lera som legat under 
havsytan till för 3000 år sedan. Enligt jordartskarta är marken bedömd som 
postglacial lera. Då området används till odling har marken dikats ut. NO om 
provplatsen uppmärksammas ett dike där vattnet har en mjölkaktig färg. Provtagning 
sker i en mindre sänka i närhet till en större landsväg som befinner sig parallellt med 
diket. Det finns ett antal större diken som förgrenar sig i området, och nedströms 
skall vi ha en siffra på 3 i Ni/Pb kvot. Även detta område bedöms som överhängande 
platt. 

LANDSBERGA. Platsen befinner sig i en stor plan dal, där olika typer av 
odling förekommer. I den djupaste delen av dalen finner vi en bäck men även odling 
av energiskog. Det lutar uppåt mot dalens kanter och där sker odling av andra 
grödor. Provet tas S om vägen i den del där energiskogen förekommer och marken 
anses vara vattenmättad. Jordtypen enligt jordartskartan skall bestå utav gyttjelera. 
Nedströms har vi en Ni/Pb kvot på 2, och området är ut dikat.  

LILLSJÖ. Lillsjö ligger i ett skogsområde och befinner sig i utkanten av 
en mindre sjö, 2-3km V om Skogs-Tibbles dalgång. Området anses inte vara utdikat 
utan naturligt sumpigt. Vegetationen består av buskar och mindre lövträd närmast 
sjön och övergår till ett öppet gräs område ut mot skogskanten. Provet tas i kanten 
mellan den öppna marken och träden. Enligt jordartskartan skall postglacial lera 
återfinnas på platsen. När data från havsytenivån granskats så skall denna plats ej 
varit ansluten till havet under de senaste femtusen åren. Platsen anses delvis vara 
på väg att växa igen. Ni/Pb kvoten ligger på en siffra av 4 nedströms. 

EKBOLANDA. Platsen skall bestå utav gyttjelera som varit havsbotten 
till för 5000 år sedan enligt insamlad information. Halten utav Ni/Pb skall vara måttligt 
hög nedströms med ett värde på 12. Området är utdikat och används som 
odlingsmark. Ett dike är lokaliserat ca 15m åt S ifrån provtagningsplatsen, med klart 
vatten och en ljus botten.  
 

Enköping SO 

NYBYGGET. Nybygget är en plan dal med stora sammansatta odlingsmarker som 
ligger i förlängningen av en vik från Mälarens vatten. Det rinner även en å genom 
området, ca 2m N om provplatsen. Kvoten av Ni/Pb är förhållandevis hög i 
vattendraget med en halt på 8. Enligt jordartskartan skall området innehålla gyttjelera 
som varit täckt av havsytan fram till för 1000 år sedan. Vattendraget har en tydlig vit 
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slemmig utfällning utav aluminium som täcker hela botten, samt flyter på ytan. Inget 
tecken på liv finns i vattendraget och vattnet har delvis en limegrön färg.  

ÄLVLÖSA. I Älvlösa återfinns en av de högre halterna utav 
biogeokemiska data nedströms från provpunkten. Detta med en siffra så pass hög 
som 18. Området skall innehålla gyttjelera, och havsytan skall ha täckt området fram 
till för 2000 år sedan. Området används som odlingsmark och är därför utdikat, men i 
nuläget växer endast gräs på marken. Området bedöms som platt och har ett större 
vattendrag som rinner i mitten av dalen, ca 100m N-NO från provplatsen. Prov tas ca 
5m från vägkanten.  

NYBORG. Nyborg ligger i en mindre vik intill vattnet, där ett vattendrag 
rinner ut. Marken används som odlingsmark till större del, men närmast vattnet finns 
ett delvis försumpat område samt en hage. Provet tas intill hagen på ängsmark som 
inte odlas för tillfället. Provplatsen befinner sig ca 100m ifrån vatten. I närheten finns 
svallsediment samt gyttjelera enligt jordartskartan men provplatsen skall tillhöra 
postglacial finlera. Ni/Pb kvoten har en siffra över medel bland de platser vi valt, på 
13. 
 

Uppsala SV 

FRISTA. Även Frista befinner sig som en dalgång med närhet till vattnet, och platsen 
skall bestå utav gyttjelera. Marken används till odling och har dikats ut. Detta är den 
enda platsen på våra fyra kartblad som hade en högre halt utav den biogeokemiska 
Y/Pb kvoten. Ni/Pb halten ligger på 6 nedströms, och havsytan har täckt området till 
2000 år sedan. Marken används till odling utav grödor i hela dalen, utom där 
provtagning sker. Prov tas i kanten utav energiskog, ca 10m Ö om vattendrag. 
Vattnet i diket har en vit mjölkaktig färg. 

FRIDSBERG. Fridsberg ligger på odlad mark som utdikats, samt har en 
större riksväg som går genom området. Platsen skall erbjuda gyttjelera enligt 
informations insamling samt har varit under vatten till 1000 år sedan. Området är 
väldigt plant och man ser ett lägre område utav våtmarker ca 500m S-SV från 
provtagningsplatsen. Prov tas ca 2m från vattendrag i mitten utav odlingsmarken. 
Vattnet anses ha en mjölkaktig vit nyans samt en mängd (eventuellt odlad) vass 
växer längst med vattendraget. Området har en Ni/Pb kvot på 2, men då uppströms 
från platsen. 

PARIS. Paris är en mindre dalgång som inte ligger i direkt anslutning till 
Mälaren. Dalgången är lång och smal och har tydligare lutning än många av de 
andra besökta platserna. Provet tas på odlingsmark som befinner sig i träda (gräs 
äng) som är mycket vattenmättad. Ett mindre stillastående vattendrag befinner sig ca 
10m SV från provtagningsplatsen.  Man har försök dika ut området med varierande 
resultat. Marken skall bestå utav gyttjelera enligt jordartskarta och skall ha befunnit 
sig under vattenytan fram till för 2000 år sedan. En siffra av 8 i Ni/Pb halt återfinns 
nedströms i området.  

LILL-BRISTA. Lill-Brista är en dalgång med närhet till centrala Märsta. 
Marken används till djurhållning och klassas som naturreservat. Ett stort, troligtvis 
antropogent, vattendrag går genom hela dalen ca 10m SO från provplatsen. Stora 
mängder vatten och sumpmark finns inom området, som troligtvis anpassats med 
fågelliv i åtanke. Prov tas i en oanvänd kohage i närhet till vattendraget. Marken är 
mycket vattenmättad. Jordarten skall vara postglacial finlera enligt jordartskarta och 



52 
 

skall ha legat under vattenytan till 1000 år sedan. Ni/Pb kvoten ligger på ett värde av 
5, uppströms. 

SKOBY. Skoby består av en liten dal som har odlingsmark upp mot 
sidorna och lövträd i den djupaste delen. Marken är bevuxen av endast träden utan 
mycket till undervegetation. Marken bedöms vara vattenmättad. Enligt jordartskarta 
skall vi befinna oss på postglacial finsand, som varit havsbotten till för 5000 år sedan. 
Marken bedömdes även som utdikad enligt tidigare granskad höjddata, dock vid fält 
benämns området i denna skogsdunge som blött och vattenmättat. Prov tas i en 
glänta bland lövträden, i den lägsta delen. Skobys Ni/Pb kvot är oklar, då endast ett 
vattendrag i närheten hade en aktuell siffra och då på det låga värdet av 1. 

LOTTERÄNG. Jordarten i området skall vara gyttjelera. Den utvalda 
platsen befinner sig i ett låglänt stort område som odlas och befann sig under 
havsytan till för 2000år sedan. Provpunkten tas intill ett vattendrag med breda kanter 
på sidorna som ej har används till odling. Vattendraget befinner sig ca 10m S om 
provpunkten, samt ca 10m till ifrån en mindre byväg. Ni/Pb kvoten ligger på en hög 
siffra av 14 nedströms i vattendraget, och vattnet anses ha en mjölkaktig vit färg. 
Även vass växer längst vattendraget. 

ÖRBY. Örby är ett slätt område med åkermark, delvis försumpat längs 
det vattendrag som går genom dalens djupaste del. Marken odlades inte för tillfället 
där prov togs. Jordarten räknas som kärrtorv och gränsar till gyttjelera enligt 
jordartskartan. Området har varit i anslutning till havet till för 3000 år sedan. 
Provplatsen låg ca 5m ifrån vattendraget. Örby har ett mycket högt värde av Ni/Pb på 
20, ett av de högsta värdena för de besökta platserna.  

HOVA. Området för provtagning är en platt dal, där odling bedrivs. En 
större våtmark återfinns i anslutning till området. Dalen har en bredd på ca 2200m. 
Prov tas ca 10m ifrån en mindre landsväg på gräsbeväxt odlingsmark i träda. 
Jordarten bedöms som gyttjelera enligt jordartskartan och har ett biogeokemiskt 
Ni/Pb värde på 4 nedströms. Platsen var ansluten till havet till för 1000 år sedan.  

ÅBY. Åby ligger precis till väster om Knivsta, intill ett stort blötområde 
som idag kan beskrivas som en igenväxt sjö. Marken används till odling samt 
djurhållning i form av hästar. Prov togs på ängsmark i en öppen hage, där marken 
var relativt vattenmättad. Åby har en pH-profil som är typisk för en sur sulfatjord med 
ett pH-värde på under 4 i den oxiderade zonen ovanför grundvattenytan som sedan 
stiger med djupet till över 6 i den reducerade zonen. pH ligger på en relativ konstant 
nivå mellan 20 och 70 centimeters djup vartefter det sedan stiger kraftigt. I Åby var 
noggrannheten hos pH-mätaren låg och på grund av detta gjordes ytterligare 
mätningar i labb dagen efter. Som kan ses i nedanstående diagram var den 
generella trenden densamma som i fält. Enligt bedömning från SGU:s jordartskartor 
skall platsen bestå av gyttjelera. Även på denna plats är vattnet starkt påverkat med 
vita utfällningar liggandes på botten samt flytande på ytan. Området har legat under 
havsytan till för 1000 år sedan. Ni/Pb kvoten för vattendraget låg på 11.  

OLEDA. I Oleda finner vi postglacial finlera som gränsar till gyttjelera 
enligt jordartskarta. Området är beläget precis utanför Knivsta, och prov tas ca 10m 
ifrån landsvägen. Marken är troligtvis utdikat, och ligger i närheten av platsen Åby, i 
samma gemensamma plana dalgång. Ni/Pb kvoten har siffran 7 nedströms. Prov 
togs på åkermark, som ej odlades vid tillfället. En mindre sjö samt blötområde ligger 
mellan platserna Åby och Oleda. 
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Uppsala NV 

Denna jordartskarta innehåller ej tecken för gyttjelera.  
 
YTTERBACKEN. Ytterbacken ligger öster om Gamla Uppsala samt E4:an, och 
området består av platt odlingsmark som tillhör Uppsala slätten. Området har en 
bredd på ca 2km och är något högre belägen än omkringliggande mark. Prov togs i 
kanten av aktiv åker ca 1,5m ifrån ett vattendrag, och jorden var mycket hård. Vattnet 
innehöll en stor mängd partiklar i suspension. Ytterbacken har en pH-profil som först 
ökar med djupet för att sedan sjunka marginellt. Jorden har från början redan ett 
relativ högt pH-värde på 7,13. Variationen mellan den högsta och lägsta mätningen 
är 0,67 enheter. Leran hade en något tegelröd färg och bedömdes i fält som att ha en 
mycket hög lerhalt. Området steg upp ur havet för 5000 år sedan och Ni/Pb-kvoten 
från biogeokemisk provpunkt nedströms ligger på 1 eller 2, då platsen har två utlopp. 

Test med HCl resulterade i en kraftig gasutveckling vilket visar att provet innehåller 
CaCO3. 

KUNGSÄNGEN. Kungsängen är ett stort låglänt område i utkanten 
söder om Uppsalas innerstad på ca 6km2. Marken används till djurhållning samt 
odling. Provplatsen ligger på ett gräsbeväxt område, och det är känt att platsen skall 
innehålla gyttjelera även då det enligt jordartskarta redovisas som postglacial lera 
som steg upp ur haven för 1000 år sedan. Ett värde på 3 för Ni/Pb halt har redovisats 
inom området, men ej i något vattendrag i anslutning till detta.  

Enligt tidigare undersökningar (Wiklander, 1949) så innehåller 

sedimenten i Kungsängen halter av CaCO3. Dessa halter är låga vid ytan på 0,3-0,4 
%, för att sedan öka med djupet upp till 6,5 % vid ett djup av 360-380cm.  

BRANTSHAMMAR. Brantshammar är en mindre dal med en bredd på 
450m i närhet till gamla Stockholmsvägen och Vassunda. Denna plats pH-profil ligger 
nära den gällande för en sur sulfatjord. pH ligger runt 4 i den oxiderade zonen och 
stiger med djupet upp till strax över 6. En tydlig ökning kan ses vid grundvattenytan 
där den reducerade zonen börjar. Diket i närheten av borr platsen såg ut att nyligen 
ha blivit rensat vilket kan betyda att grundvattenytan tidigare legat högre vid ett 
tidigare tillfälle. Enligt SGU:s jordartskartor klassas jorden som en gyttjelera, och har 
legat under havsytenivån till för 1000 år sedan. Från denna plats skickades prover för 
svavelanalys. Ni/Pb kvoten ligger på en siffra av 11. 

NORBY. Området består utav en smal dal där det bedrivs odling samt 
djurhållning. Dalen har ett större vattendrag som går igenom de djupaste delarna, 
och marken är mycket utdikad. Prov tas på åkermark i träda, s.k. stubbåker, ca 15-
20m Ö om vattendraget. Vattnet bedöms som grumligt och att den troliga 
grundvattenytan befinner sig ca 1m ned. Marken är utmärkt som postglacial lera 
enligt jordartskartan. Dalen har en flack lutning uppåt, mot Ö, och en väldigt brant 
sluttande bergskant åt V. Norby har en Ni/Pb kvot på 2. 

ÄNGSTORPET. Platsen Ängstorpet är lokaliserad i mitten av den dal 
som brukas kallas för Uppsala slätten. Området är mycket flackt och ca 10m Ö om 
provtagningspunkten befinner sig ett vattendrag. Området används till jordbruk, men 
vid provtagningstillfället är marken gräsbeklädd. Vattnet anses klart och rinner i ett 
högt tempo. Enligt jordartskarta bedöms jordarten som postglacial lera som steg upp 
ut havet för 1000 år sedan. Ni/Pb kvoten är bedömd vara så hög som 15 i området. 

NÅSTUNA 1. Provet tas i kanten av aktiv åkermark. Vattendrag ca 7m 
från provtagningspunkten, en större å med en hög hastighet på det rinnande vattnet. 
Området består av en platt dal som befinner sig söder om landsvägen mellan Sala-
Uppsala. Platsen består av postglacial lera som gränsar till glaciallera och är avsatt 
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för 5000 år sedan. Grundvattenytan bedöms som låg baserat på vattenytan i ån. 
Ni/Pb kvoten är oklar på denna plats då endast ett närliggande vattendrag 
analyserats med en låg siffra på 2. 

NÅSTUNA 2. Prov tas längst samma vattendrag som Nåstuna 1, men på 
andra sidan av landsvägen. Vägen befinner sig ca 15m ifrån provtagningspunkten. 
Marken består utav outnyttjad gräsmark som är väldigt mjuk och lite sumpig. Ett 
vattendrag rinner ca 2m ifrån provplatsen. Enligt jordartskarta innehåller platsen 
gyttjelera som legat under havsytan till för 5000 år sedan. Vattendraget anses vara 
grävt och innehåller delvis mjölkaktigt vitt vatten. Nåstunas Ni/Pb kvot ligger på 7, 
men då uppströms inom området. 

GRÅMUNKEHÖGA. Området som är beläget utanför Funbo anses inte 
vara fullskaligt utdikat, utan bara delvis enligt granskad höjddata. 
Provtagningsplatsen ligger ca 5m ifrån en mindre fyrvägskorsning. Marken används 
till odling, men är vid provtagningstillfället en klöveräng. Området överlag har mycket 
låg skillnad i elevation. Enligt jordartskarta bedöms marken innehålla glaciallera som 
stigit upp ovanför havsytan för 3000 år sedan. Gråmunkehöga har en Ni/Pb kvot på 
9. 

VISTEBY. Platsen Visteby ligger ute på landsbygden norr om Funbo. 
Provtagning sker i en lång-smal mindre dal som består utav gräsängar. Marken kan 
vid första anblicken verka vattenmättad, men uppmärksammas snart bara vara så på 
ytan. Markägaren verkar ej slå gräset och marken anses något försumpad och mjuk. 
Marken är enligt jordartskarta en postglacial lera, och skall legat under havsytenivån 
till för 3000 år sedan. Visteby har en biogeokemisk kvot på 6 uppströms i området. 

HUSBY-LÅNGHUNDRA. Marken består utav ett stort vidsträckt område 
med en större våtmark i anslutning. Marken anses vara väldigt plan, och är ej odlad 
på för tillfället. Området anses mycket vattenmättat och är gräsbeväxt samt innehåller 
ett antal mindre lövträd/buskar. Ett vattendrag finns lokaliserat ca 10m V om 
provtagningspunkten, och vattnet är mycket klart. Postglacial lera har området kallats 
efter jordartskartan, och skall ha stigit upp ur haven för 2000 år sedan. Området har 
en Ni/Pb kvot som bedöms som hög med en siffra på 14 uppströms. 
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Enköping NO 

11 H Enköping NO       

PLATS       

ÄLVESTA 
Djup 
(cm) pH KOMMENTARER 

N6628600 E643332 5 6,0 Lite grönaktig färg. 

 25 6,4 Ganska hård grå/grön lergyttja. 

 35 6,5 Övergång till jord med rostutfällningar (33cm) gvy ligger på 30-35 cm djup. 

 45 7,0 Blågrön färg, lite blötare, rostutfällningar förekommer, bild, Prov 1. 

 50 7,0 Blötare, blå/grå jord med rostutfällningar. 

 60 7,0 Mycket mera rost. 

 80 6,9 Ganska blött, rostutfällningar. 

 90 7,0 Mjukare blöt jord med rostutfällningar, bild 2. 

 100 7,0 Blå/svart färg längst ned, rostutfällningar. 

 110 7,0 Blå, blöt, rostutfällningar, Prov 2. 

LANDSBERGA 
Djup 
(cm) pH KOMMENTARER 

N6624942 E623830 20 6,0 Ljusbrun/grön färg, Bild. 

 25 2,6 Mycket pinnar och rötter i jorden, Prov 1. 

 30 5,8 Början till blå ton på jorden. 

 40 6,6 Blå färg med rostutfällningar, Prov. 

 50 5,5 Ganska lätt att få upp prov, blått med mycket rostutfällningar. 

 60 5,9 Fortfarande mycket rost, mer tydligt blå färg. 

 80 5,6 
Gvy är nådd, väldigt mycket rostutfällningar, aggregat/sprickor, reagerar ej med HCl, 
Prov 3. 

 85 5,2 Nu ligger gvy på 15 cm djup! Lite mindre rost, mjukare lera (mer vattenmättade). 

 105 5,0 Inte mycket rost, luktar svavel, prov 4. 

 115 5,6 Samma som ovan. 

 145 5,6 - 

 230 6,0 - 

LILLSJÖN 
Djup 
(cm) pH KOMMENTARER 

N6633672 E627428 20 5,8 Svart, troligen mkt hög organisk halt, gvy vid 20 cm. 

 30 6,2 Svart/svartbrun, rötter. 

 60 6,0 - 

 75 6,2 Svampigt, går att rulla lite, Prov 1. 

 90 6,4 Brunare lite ljusare färg, svårt att få upp prov. 

 105 6,5 Bild. 

 130 6,8 Grå/grön lera, Prov 2. 

 145 6,5 Grå/grön lera, lös, svårt att få upp prov. 

 160 7,3 Blå lera, Bild, Prov 3. 

 180 7,1 Blå lera, svårt att få upp prov, ev. skal eller sand i, känns kornig, Prov 4. 

 220 7,5 Blå lera, lite sand i. 

SKOGS-TIBBLE 
Djup 
(cm) pH KOMMENTARER 

N6635268 E629376 20 7,1 Brun med blåa stråk, ganska ljus. 

 25 7,6 Fortfarande matjord men mer blå. 

 30 7,5 Ganska så hård, torr jord. 

 40 7,8 Väldigt kompakt, packad jord. 
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 45 7,5 Rostutfällningar och mer blåfärgad jord, bild SGU kamera, Prov 1, svarta prickar i. 

 55 7,5 
Jorden börjar bli lite lättare att få upp, mer blå, rostfläckar, trolige hög lerhalt av 
rullningsprov att döma. 

 65 7,4 Fortfarande svarta prickar i, rostutfällningar, massiv, inte mycket sprickor. 

 75 7,6 Kanske lite blötare, mera rostutfällningar och rödare färg, ev. gvy? Nej. 

 90 7,6 Jorden är inte lika torr och hård längre, mera rost. 

 100 7,6 - 

EKBOLANDA 
Djup 
(cm) pH KOMMENTARER 

N6632485 E635783 20 5,2 Brun/grå färg, ganska lerig. 

 25 6,5 Ganska hård jord, plogsula, mörkare färg (grön?) med svarta prickar i, Bild. 

 35 6,7 Gula/röda avlagringar, liten reaktion med HCL, enligt bonde ej kalkat i området, Prov 1. 

 45 6,8 
Ljust grön lera/gula hållet(jarosit?) rostfläckar, sprickor, ej reaktion med HCL, högre 
vattenkvot än tidigare och lättare att borra i. 

 60 6,9 
Stora rostfläckar, ljusare färg mindre brun. Bedöms som gyttjelera, ganska hård, 
troligen hög lerhalt, mycket rostutfällningar vid 50 cm, Bild, Prov 2. 

 80 6,8 Fuktigare, inte så tydliga rostutfällningar, färgen är lite flammig, Bild. 

 95 6,9 Jättehög lerhalt, nästan ingen rost jämfört med tidigare, Gvy vid 90cm. 

 90 6,9 Väldigt lite rost, litegrann längst ned bara. 

SKORNOME 
Djup 
(cm) pH KOMMENTARER 

N6628443 E634393 20 5,5 Brun matjord, ganska hög lerhalt, ganska hårt. 

 30 5,9 Lite rost, mycket aggregat/gångar i jorden, lite ljusare färg än i första lagret. 

 40 6,1 Mer rostutfällningar än tidigare. 

 45 6,0 Borren går emot något hårt (sten?), prov 1. Byter hål. 

 50 6,3 Från ett nytt hål, delvis blå/rostfärgad, mycket rostutfällningar. 

 60 6,7 Inte så brun längre, mer grå färg. 

 70 6,4 Blåaktig färg, gick emot något hårt här med Prov 2. 

NÅSTUNA 1 
Djup 
(cm) pH KOMMENTARER 

N6635723 E638317 20 6,0 Matjord, ganska så mjuk.  

 25 6,5 Fortfarande brun matjord. 

 30 6,5 Ganska hög lerhalt. Väldigt hårt. 

 40 6,4 Stenigt och troligtvis tegelbitar i? 

 45 6,3 En mer röd färg, rostfläckar. Mörka prickar i jorden. Prov 1. 

 55 6,6 Kolfläckar, lite större i jorden. 

 65 6,6 - 

 80 6,8 Större mängd rost. Torr jord fortfarande. Ingen reaktion med HCl. 

 90 - Ev. mer vatten i jorden. Grundvattenytan bedöms vara om 1m (enligt dike). 

NÅSTUNA 2 
Djup 
(cm) pH KOMMENTARER 

N6637485 E640313 20 6,4 Något torvig jord, väldigt mjukt! 

 50 6,8 Fortfarande torvigt och svart färg på jorden, väldigt mjukt. 

 60 6,5 Grönaktig lera. 

 80 6,1 Kladdig, blöt lera.  

 95 5,2 Grön lera med lite blått i, gulaktig utfällning (järn?). Prov 1. 

 115 5,3 Grundvattenytan. Mer blå färg på leran. Prov 2. 

   pH i bäcken låg på 7.21. 
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Enköping SO 

Enköping SO       

PLATS     

NYBORG 
Djup 
(cm) pH KOMMENTARER 

N6613309 E642738 20 4,4 Matjord, brun med ev. lite sand i. En mask (trots lågt pH). 

 30 4,9 
Brun färg, hög organisk halt. Lerhalten troligtvis inte så hög, siltigt? Trillar isär.  Går ej 
att rulla. 

 50 5,4 Tydlig gräns mellan matjord/moder material. Grå lera, går att rulla. Bild. 

 65 5,1 Leran är grå med små prickar av rost. Prov 1. 

 80 5,4 Mycket rost längst ned i provet, vid ca 70cm. Bild. 

 90 6,0 Grå lera, mycket rost i hela provet, går att rulla. Bild. 

 100 6,3 Ljusare grå färg, mindre mängd rost samt högre vattenhalt. Prov 2. 

 110 6,1 Fällningar av någonting mer gulaktigt. Prov 3. 

 130 6,3 - 

 135 7,0 Högre vattenhalt, närmar oss grundvattenytan? 

 155 6,8 Mjuk lera med flammigt ljus/mörk grå färg, och gulaktig fällning. 

 185 7,0 Grundvattenytan. 

NYBYGGET 
Djup 
(cm) pH KOMMENTARER 

N6600891 E634412 15 4,8 Matjord. 

 20 6,0 Fortfarande matjord.  

 45 5,4 Blå/grå lera med rostfläckar. 

 60 5,9 Mindre rost än provet innan, jorden är kladdig. 

 80 5,9 Grundvattenytan. Prov 1. 

 105 6,0 Mindre mängd rost, och blå/grå färg på jorden. 

 115 5,2 Grundvattenytan har stigit i hålet. 

 125 5,4 Grå färgad lera. 

ÄLVLÖSA 
Djup 
(cm) pH KOMMENTARER 

N6620255 E635619 20 4,3 Brun matjord, lite rost, hög lerhalt (går att rulla). 

 25 5,0 Matjord. 

 35 5,6 Lite mer rost. 

 45 5,8 Rostutfällningar, reagerar ej med HCl. 

 55 5,8 Väldigt mycket rostutfällningar, röd/blå färg. 

 70 5,8 Lite mer blå/grå färg, lite mindre rostutfällningar. 

 80 5,0 Mer rost, ganska tydliga sprickor. 

 95 4,5 Grå/blå färg, tydliga sprickor och ringar av rost, prov 2. 

 115 4,5 Lite mjukare jord, väldigt blå, fuktig. 

 120 4,2 Blå färg, delvis rostutfällningar men inte lika röda som tidigare. 

 145 4,4 Grå/blå i färgen, mycket blötare, gvy nådd. 

 175 3,9 
Jorden är inte blöt mer kladdig, inte mycket rost, väldigt grå färg, eventuellt till 
grönaktig färg och luktar eventuellt lite svavel, Bild m mätare Prov 3. 

 208 4,2 Mer grön färg, luktar lite annorlunda än förra, Prov 4. 
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Uppsala SV 

Uppsala SV      

PLATS      

ÅBY 
Djup 
(cm) pH pH/labb KOMMENTARER 

N6623794 E654641 20 3,4 3,7 Grön nyans på det översta provet. Grundvattenytan, 40cm. Prov 1. 

 45 3,5 3,5 Blå nyans, färg gräns vid 35cm. Grundvattenytan stiger i hålet. Prov 2. Bild. 

 70 3,7 3,5 Samma färg, ev. lite mörkare grå. Väldigt blött. Lite rost. Prov 3. 

 80 3,8 4,2 Ingen rost längre. Mörkt grå färg, luktar svagt av svavel. Prov 4. 

 95 4,9 6,2 Fortfarande mörk färg nyans. Väldigt mjukt i marken. Prov 5. 

 115 5,3 6,3 Leran känns porös, luftig. Antagligen väldigt vattenmättad. Prov 6. 

 120 6,4 6,0 Ev. finare partiklar. Helt vattenmättad. Prov 7. 

PARIS 
Djup 
(cm) pH  KOMMENTARER 

N6614157 E656280 15 4,3  Brun matjord, luktar dy. Grundvattenytan. 

 35 5,0  Brun jord, mycket organiskt material. 

 45 5,5  Järn utfällningar, en grön ton på jorden. Svarta prickar. Bild. Prov 1. 

 60 6,4  Grå färg, mycket svarta prickar. Går att rulla. Prov 2. 

 130 6,7  
Inget pålitligt prov, för vattenmättat. Ev. högre lerhalt längre ned, pH stiger 
ev. med djup. 

LILL-BRISTA 
Djup 
(cm) pH  KOMMENTARER 

N6611366 E659661 35 4,3  Grundvattenyta 10cm. Lerigt, lite rostutfällningar, grå färg. 

 45 4,3  Luktar unket. Grå färg med rost. Prov 1. 

 60 3,7  Mycket rost fläckar.  

 75 4,3  - 

 90 4,4  Lite mer blå färg, färg gräns vid 85cms djup. Prov 2. 

 120 5,6  Blåaktig färg, mycket lite prov.  

 155 5,3  Luktar svavel, blå/grå färg nyans. Prov 3.  

BRANTSHAMMAR 
Djup 
(cm) pH  KOMMENTARER 

N6623540 E653254  30 -  Matjord 

 40 -  Övergång matjord/mineraljord, grå/blå färg med rostfläckar. 

 60 4,3  Hård jord. 

 70 4,1  Rotkanaler, Prov 1. 

 80 4,5  - 

 100 4,3  
Mindre rostutfällningar och mörkare grå färg (gräns i mitten utav provet) 
blötare, Prov 2. 

 110 4,6  Blöt jord. 

 120 5,9  Riktigt blött, Prov 3. 

 165 6,3  Svårt att få upp prov pga. under grundvattenytan, luktar svavel, Prov 4. 

 195 6,3  Prov 5. 

ÖRBY 
Djup 
(cm) pH pH/labb KOMMENTARER 

N6621361 E668450 20 4,8 - Matjord, delvis torvig. 

 40 3,8 3,8 
Jorden är torvig, svart och lite rödaktig längre ned. Luktar svavel, 
grundvattenyta 30cm. Bild, prov 1. 

 60 3,3 3,3 
Mer lerig, mindre torv. Grön/gul/orange färg, flammigt. Rosten inte direkt röd 
färgad. Prov 2. 

 80 3,5 3,3 Väldigt mjukt i marken. Hög vattenhalt. Ev. lite grön/blå/ljusare färg. Prov 3. 

 100 3,7 3,5 
Jätte mjukt. Blåa toner. Mindre mängd rost. Svampig konsistens. Inte så tät 
lera (luft/vatten i)? Prov 4. 
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 120 3,9 3,7 Grönaktigare färg igen, fick inte upp ordentligt prov. Prov 5. 

 155 5,5 - Fick upp kontaminerat prov. Luktar svavel.  

HOVA 
Djup 
(cm) pH  KOMMENTARER 

N6619836 E656745 25 -  Rostfärgat, hårt. 

 35 5,2  - 

 40 -  Gråare nyanser. 

 50 5,5  - 

 70 5,0  Fortfarande lite rost (dock inte lika mkt som på plats 1). 

 80 4,5  Prov 1. 

 90 4,4  - 

 110 4,4  Under gvy. 

 136 4,5  - 

 160 -  Fick ej upp något prov. 

 150 5,7  Prov 2. 

 176 5,1  - 

 200 5,7  Prov 3. 

 230 6,1  Prov 4. 

FRIDSBERG 
Djup 
(cm) pH  KOMMENTARER 

N6617731 E651842 30 4,2  Plogsula, hård matjord, ljusbrun med rost utfällningar. Prov 1. 

 40 5,1  Blå lera med mycket rost. Bild. 

 50 5,0  Rödbrun färg med mycket rost.  

 60 4,8  Leran har en mer grå färg, färg gräns vid 55cm, fortfarande mycket rost. Bild. 

 75 4,6  
Hårdare, högre lerhalt (rullad). Grå färg, antydan till blått. Svarta prickar. Bild. 
Prov 2. 

 90 4,5  Lite mjukare. Liten mängd rost.  

 105 4,5  Grå färg på jorden. 

 115 4,5  Grå färg, små prickar av rost. Något högre vattenhalt. 

 135 4,1  Grå/grönare färg. Mindre mängd rost och hög lerhalt. 

 160 4,0  Grundvattenytan. Mörkare grå färg, delvis blått. 

 180 4,2  Kontaminerat prov, svårt att få upp borren, avbröt. 

FRISTA 
Djup 
(cm) pH pH/labb KOMMENTARER 

N6622407 E645608 20 4,8 - Hög lerhalt. 

 30 5,1 4,6 Hård jord, grön/blå färg. Lite rost, torr jord. Prov 1. 

 40 5,1 - Blå/brun färg med rost fläckar. 

 45 5,3 4,6 Samma färg som tidigare. Prov 2. 

 60 5,3 - - 

 70 5,0 4,9 Lite högre vattenhalt? Prov 3. 

 85 4,8 4,9 
Grundvattenytan. Blå/grå färg, mer blå än tidigare. Mycket mindre rost. Prov 
4. 

 100 4,3 4,8 Grå/blå färg på jorden. Prov 5. 

SKOBY 
Djup 
(cm) pH  KOMMENTARER 

N6610268 E664159 20 -  Mörk jord, brun/svart. Hög organisk halt.  

 30 6,3  Grundvattenytan. Grå, ev. brunaktig färg. 

 40 6,7  Grå/grön färg, flammig med blåa, röda fläckar. Prov 1, bild. 

 50 6,9  Känns sandig, tydliga korn. Prov 2. 

 75 -  Sand, blåare färg, stora korn, prov 3. 
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 90 7,0  Blå/grå lera med hög lerhalt. 

 100 7,1  Lera med grå färg. Prov 4. 

LOTTERÄNG 
Djup 
(cm) pH  KOMMENTARER 

N6606249 E669303 25 6,0  Matjord. Hård, ganska torrt. Delvis grön färg. Rost längst ned. 

 40 6,3  Hög lerhalt. Lite rostfläckar, mörk grå/brun färg.  

 60 6,3  Mörk grå/brun färg, större mängd rost. Bubblar ej med HCl. 

 75 6,6  Lite mjukare, ev. lite högre vattenhalt. Lite ljusare färg. Bild. 

 90 7,1  Rostfläckar, större än tidigare. Sprickor, hög lerhalt. Grå/brun färg. 

 100 7,1  Rost i gångar. Svarta prickar i jorden. Bild. Prov 1. 

 115 7,1  Tydliga rostutfällningar, mjuk jord.  

OLEDA 
Djup 
(cm) pH pH/labb KOMMENTARER 

N6623009 E655751 20 4,2 - Matjord. 

 40 4,5 4,3 Torr brun lerjord. Prov 1. 

 45 4,2 - Gräns mellan brunt och grå/blå lera, vid 35cm. Bild. 

 55 3,8 3,9 Mer blå färg, rost i gångar/sprickor. Prov 2. 

 70 3,8 3,8 
Tydliga sprickor i jorden. Rostutfällningar. Grå/blå färg, lera. Går att rulla. 
Prov 3. 

 85 3,9 3,6 En blå nyans på leran, utfällningar med gul färg. Prov 4. 

 110 3,6 3,7 Grundvattenytan. Luktar ej svavel. Prov 5. 

 125 3,8 - 
Grundvattenytan stiger i hålet. Provet delvis blött/torrt, vatten i sprickor? Lite 
rost. 

 145 5,6 5,6 Ingen rost. Grå/blå lera med hög vattenhalt. Prov 6. 
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Uppsala NV 

11 I Uppsala NV         

PLATS         

GRÅMUNKEHÖGA 
Djup 
(cm) pH   KOMMENTARER 

N6640527 E658437 20 6,3  Matjord, hög lerhalt. 

 30 7,2  Lera men delvis större stenar i. 

 35 7,2  Ganska mörk jordart, inga utfällningar. Prov 1. 

 45 7,1  Provet känns blötare, ev. lite högre lerhalt. 

 55 7,2  Mjukare material. Liten färgförändring, små mängder rost. 

 65 7,2  Mer grå/blå i färgen, lite rost med färg åt det gula hållet. Prov 2. 

KUNGSÄNGEN 
Djup 
(cm) pH  KOMMENTARER 

N6636251 
E649489  35 5,4  Rostfläckar, rotgångar. 

 50 4,8  Prov 1. 

 75 4,3  "Rostig" precis vid gvy (65m), Prov 2. 

 90 4,4  Mindre rostutfällning. 

 100 4,4  - 

 120 4,4  - 

 125 4,4  - 

 135 5,0  Prov 3. 

 150 4,4  Kontaminerat prov. 

 165 5,0  - 

 190 -  Inget prov följde med upp. 

 200 6,5  Mörkare färg, luktar illa, Prov 4. 

 

NORBY 
Djup 
(cm) pH  KOMMENTARER 

N6635071 E645542 20 5,0  Första 20 cm: hård brun matjord, ganska tungt att komma ned i. 

 28 4,7  - 

 40 6,0  Jorden fortfarande torr och hård, lite rostutfällningar, lite blåaktig färg, bild. 

 50 6,4  Fortfarande torr, lite blå/grå färg med lite rostutfällningar. 

 60 6,1  Jorden har en lite ljusare färg, lite mer rostutfällningar, Prov 1. 

 70 6,6  Jorden börjar bli lite blötare och har en lite blåare färg, rostutfällningar. 

 80 6,6  Lite mjukare konsistens, bild. 

 90 6,1  
Mindre rostutfällningar (gräns), ser inte så gyttjig ut, troligen låg organisk 
halt, blå färg. 

 100 6,1  
Slår i något (sten eller dräneringsrör) omöjligt att komma djupare, lite 
mörkare stråk i jorden.  

HUSBY-
LÅNGHUNDRA 

Djup 
(cm) pH pH/labb KOMMENTARER 

N6626707 E668305 30 4,4 - Svart/brun färg med hög organisk halt (torvig).  

 40 4,1 4,5 Grön/grå lera med små mängder rost i. Prov 1. 

 60 4,4 3,9 Mycket rostutfällningar, blöt grå/grön lera. Prov 2. 

 80 4,5 4,2 Riktigt blött. Grön/blå färg, lite mer blåaktig nu. Bild. Prov 3. 

 120 4,7 - Kontaminerat prov, svårt att få upp. 

ÄNGSTORPET 
Djup 
(cm) pH  KOMMENTARER 

N6634452 E658296 20 4,9  Hård grå/brun jord. 

 40 5,8  Rost fläckar längst ned på provet, grönaktig färg? 
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 45 5,9  Lite mer rost utfällning. Bild. 

 60 5,9  Jorden är mer vattenmättad/fuktig.  

 80 5,9  Grundvattenytan. Prov 1. 

 95 6,0  Vattenytan har stigit till 50cm. Riktigt vattenmättad jord. Prov 2. 

VISTEBY 
Djup 
(cm) pH  KOMMENTARER 

N6644356 E661774 10 5,4  Obehandlad jord. 

 25 6,1  Mjuk jord, går att rulla hyfsat. Brun färg. 

 35 6,4  Delvis annan färg. Rost fläckar, mörka fläckar. 

 45 6,6  Väldigt mjuk, lätt att få upp. Högre vattenhalt. Prov 1. 

 55 6,7  Mjukt prov med ljust brun färg. Lite rostfläckar. 

 60 6,8  Ännu mer vattenmättad jord. Grundvatten snart? 

 75 6,9  Relativt liten mängd rost (jämfört med andra platser). Prov 2. 

 80 7,0  Flammig i färgen, mellan rost och grå/brun. 

 90 7,1  Materialet något hårdare.  

 100 7,3  En annan delvis mörkare färg nyans på jorden. 

 110 7,3  Samma mörka färg som provet innan. 

YTTERBACKEN 
Djup 
(cm) pH  KOMMENTARER 

N6642434 E649719 20 7,1  Matjord, ganska så röd färg. 

 30 7,7  Brun/röd färg på jorden. 

 40 7,8  Lite tegelröd färg, flammigt. Bild. 

 40 7,8  Hård jord, hög lerhalt men går att rulla. 

 55 7,8  Flammig färg, nästan lite varvig. Prov 1. Kraftigt resultat med HCl. 

 65 7,6  Fint varvig jord. Väldigt hårt, avbröt. Bild. 
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Bilaga 4 - Diagram 
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Uppsala NV, Organisk halt 

 
 

Enköping NO, Organisk halt 
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Uppsala SV, Organisk halt 

 
 

Enköping SO, Organisk halt 
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Organisk halt och lägsta pH med Paris och Lillsjö inkluderade 
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Bilaga 5 - Kartor 
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Karta över de besökta provplatserna i området. 
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Karta över havsytans nivå vid olika årtusenden (kartmaterial från SGU). 
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Redovisning utav biogeokemiska data längs med vattendragen i Mälardalen (Data 
från SGU). 
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Karta som redovisar provpunkterna Oleda och Åby och höjddata för området. En väg 

går strax förbi Oleda men övriga raka markeringar utgörs av antropogena vattendrag 

(Höjddata © lantmäteriet, erhållen via SGU). 
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Bilaga 6 – Svavelanalys 
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    ANALYSRAPPORT  

        

   Institutionen för Mark och Miljö   

   Sveriges lantbruksuniversitet   

   Box 70 14     

   Uppsala     

        

 Datum:   2014-03-28      

 Analysansvarig:   Inger Juremalm   018-671229   0707224696    

 Uppdragsgivare:   Gustav Sohlenius      

 Provtyp:   Jord        

 Analysmetoder:       ICP Optima 7300 DV      

        

        

  mg/kg      

 Prov ID Tot-S       

 1.-4 13777      

 2.-4 14687      

 1.-5 12918      

 3.-4 10032      

 2.-2 11440      

 1.-3 14813      

 2.-3 12789      

 3.-3 14659      

        

        

        

        

        

 

 


