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Förord 
Denna rapport har tagits fram av SMED på uppdrag av Naturvårdsverket. Stort 
tack riktas till Ingvar Wängberg, Annika Svensson, Ida Westerberg och Jan-Olov 
Sundqvist IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Kurt Haglund KEMI, Ulf Qvarfort 
FOI, Åke Berg, SGU, Ulrika Nilsson Gävleborgs län och Länsstyrelser för värde-
fulla bidrag av underlag och kunskap till rapporten. 
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Sammanfattning 
Denna rapport omfattar redovisningar av beräkningar av bruttobelastning av metal-
lerna Zn, Cd, Cu, Ni, Pb och Hg från diffusa källor och punktkällor geografiskt 
fördelat för hela Sverige. De diffusa källor som ingår är läckage från all markan-
vändning med klasserna: skog, hygge, övrig mark, fjäll, våtmark, vatten (öppen 
sjöyta) och tätort. Punktkällor som ingår är: samtliga i EMIR registrerade utsläpp 
till vatten och grundvatten gällande år 2007, kommunala reningsverk (KARV) 
utsläpp gällande år 2008 eller senast tillgängligt år, utsläpp enligt E-PRTR utgör en 
delmängd av EMIR utsläpp, nedlagda gruvdeponier (ej i EMIR) har sammanställts 
från länsstryrelse rapporter samt beräknade utsläpp från enskilda avlopp. Rapporten 
omfattar utförlig beskrivning av underlag till beräkningarna och svagheter i under-
lagen, diskussioner om skillnader mot uppmätt transport i flodmynningarna och 
förslag till vidareutveckling och förbättring av underlag. Resultaten för industrier, 
som presenteras nedan, avser samtliga punktkällor utom KARV och enskilda av-
lopp. Resultaten har tagits fram för internationell rapportering till EEA (Europeiska 
miljöbyrån) sammanställt per vattendistrikt. Det har varit uppenbart liksom i tidiga-
re sammanställningar att det saknas dataunderlag för många källor och att osäker-
heterna därför blir mycket stora i det sammanlagda resultatet. Rapporten inkluderar 
förslag till vidareutveckling och förbättring av underlag för att förbättra resultaten 
och inkludera, till exempel, avskiljning av metaller under transport från källan till 
havet. 

Modellerade bruttobelastningen har gett resultat som är av samma storleksordning 
som uppmätt transport i flodmynningarna, vilket innebär att de största källorna 
troligen finns inkluderade i datamaterialet. Det finns dock konstaterade mörkertal 
för ett flertal källor, varav avfallsdeponier, utlakning från båtbottenfärger, färg och 
rostskydd, utsläpp från icke-rapporterande verksamheter samt återcirkulation från 
sediment kan vara stora. 

Följande resultat i urval har beräknats i detta projekt: 
• För samtliga metaller står de diffusa källorna för merparten av den totala 

bruttobelastningen, för Cd, Cu och Hg mer än 80 % och för Pb och Ni mer 
än 90 %. 

• För Cd, Pb och Hg har läckage från skog och hygge samt depositionen på 
sjöyta beräknats vara de dominerande källorna.  

• För Hg är bidragen från övrig mark och dagvatten i tätort också betydande.  
• För Cu är skog och hygge den största källan, men övriga diffusa källor för-

delas ungefär lika.  
• Ni har störst belastning från skog och hygge samt från jordbruksmark. 
• Zn har något lägre bidrag från diffusa källor, ca 77 % av totala bruttobe-

lastningen relativt jämnt fördelat mellan de diffusa källorna.  
• 20 % av den totala bruttobelastningen av Zn har beräknats komma från in-

dustrier. 



  

7

• Av punktkällorna är industri den klart största källan till Cd och Pb (mer än 
90 %) medan för Cu fördelas punktkällorna mer jämt mellan KARV och 
industri (cirka 30 respektive 60 %). 

Det finns skillnader mellan uppmätta transporter och beräknade resultat, både totalt 
och mellan de olika metallerna. Följande skillnader i urval har konstaterats: 

• Bruttobelastningen har beräknats vara generellt högre i förhållande till me-
delvärde av flodmynningstransporten i södra Sverige med några undantag, 
vilket kan bero på att metaller kan avskiljas vid transport från källorna till 
flodmynningarna (retention). 

• Bruttobelastningen har beräknats vara generellt låg i förhållande till me-
delvärde av flodmynningstransporten i norra Sverige, vilket kan bero på 
för låga beräknade läckagehalter. 

• Cu och Ni belastningarna har beräknats vara låga speciellt i norra Sverige, 
vilket kan bero på låga beräknade läckagehalter för markanvändningen 
skog, hygge och övrig mark eller på låga beräknade halter av jordbruks-
mark.  

Fördelning mellan bakgrund och antropogent har inte vara möjlig att beräkna med 
tillgängliga underlag i projektet. På grund av processer som kan äga rum i de an-
tropogent påverkade markanvändningarna, jordbruksmark och skog samt hygge 
och påverkan av deposition av metaller och surt regn på samtlig markanvändning, 
så är den antropogena påverkan svår att tolka. Ytterligare utredning är nödvändig 
innan resultat kan presenteras för alla källor. Dock har samtliga punktkällor och 
diffus belastning från tätorter och väg samt deposition konstaterats domineras av 
antropogent ursprung i denna rapport. 

Förslag till vidareutveckling och förbättring av underlag: 
• Utredning av avvikelser jämfört med uppmätt transport. 
• Utveckling av beräkningar av retention för metaller. 
• Tillägg av saknade källor, till exempel Cu i båtbottenfärg. 
• Utredning av fördelning mellan antropogen belastning och bakgrund för de 

diffusa källorna till metaller. 
• Förbättring av underlagsmaterialet för läckagehalter (mätningar i jord-

bruks-, fjäll- och våtmarksområden) och deposition.
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Summary 
This report includes presentations of calculations and results regarding gross load 
of the metals Zn, Cd, Cu, Ni, Pb and Hg from diffuse sources and point sources 
geographically distributed for the entire Sweden. The diffuse sources that are 
included are leakage from all land-use classes: forest, clear-cut forest, other open 
area (e.g. meadows), alpine area, wetland, arable land, lake, urban area. Point 
sources that are included are: scattered dwellings not connected to a municipal 
waste water treatment plant (MWWTP), all registered load to water and ground 
water in the national register EMIR (industry, waste, mining and all other activities 
with significant effect on the environment) regarding load year 2007, MWWTPs 
regarding year 2008 or latest accessible load data, E-PRTR plants are included as a 
subset in the EMIR dataset, and load data from closed mining sites that are not 
registered in EMIR have been collected from county reports. The results of 
industries presented below include all point sources except MWWTP and scattered 
dwellings. This report further describes the underlying data, specifically 
weaknesses, and includes discussion about differences between model results and 
measured transport in the monitored river mouths. The report includes suggestions 
of further work to improve results and progress for example to include retention of 
metals during the transport from inland waters to the sea. 

The model results of the gross load are of the same order of magnitude as the 
measured transport in the river mouths, implying that the most important inland 
sources are included in the modelled sources. However, there still are a number of 
sources that have been identified during the project as important sources which 
could not be included due to lack of information; additional not registered waste 
sites, Cu in antifouling products for boats, release from paint and anticorrosive 
products, load from non-reporting point sources and recirculation from sediments.  

Results from this report in selection: 
• The diffuse sources are dominating the gross load; for Cd, Cu and Hg the 

diffuse sources contribute with more than 80 % and for Pb and Ni more 
than 90 % of the total gross load. 

• For Cd, Pb and Hg the release from forest, clearcut forest and deposition 
on open lake waters have been calculated to be the most important sources. 

• For Hg, "other" landuse (meadows, wetlands, alpine regions etc non-
anthropogenic landuse) and daywater (stormwater from paved surfaces in 
urban areas and roads) are important contributions to the load. 

• For Cu, forest and clearcut forest landuse are the largest sources and other 
diffuse sources are contributing evenly. 

• Ni contributions are largest from forest, clear-cut forest and arable land. 
• For Zn, the contributions from the diffuse sources are slightly less, 77 % of 

the total gross load. 
• 20 % of the total gross load of Zn is contribution from industries (all 

registered EMIR load and closed mining sites collected). 
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• Industry is by far the most important point source of Cd and Pb (more than 
90 % of the total point source gross load). 

• For Cu, the contributions from point sources are more equally divided 
between MWWTP and industry ( 30 % and 60 % respectively). 

There are differences between the calculated results and the measured transport in 
the river mouths. The following differences in selection have been noted: 

• The gross load is generally higher than the mean transport in the river 
mouths in southern Sweden with a couple of exceptions. This can be due to 
separation processes of the metals from the water phase from the source to 
the river mouth (retention). 

• The calculated gross load is generally low in relation to the mean of the 
measured transport of metals in the river mouth in northern Sweden. This 
may be due to too low calculated leaching concentrations applied to the 
land-use. 

• Cu and Ni calculated gross load are low especially in northern Sweden 
compared to the measured mean transport in the river mouths, which may 
be due to too low calculated leaching concentrations of forest, "other" 
land-use or arable land. 

Separation between background load and anthropogenic (human induced) diffuse 
load was not possible with the available information in this project. Several 
involved processes in the anthropogenic land-uses arable land, forest and clear-cut 
forest as well as the effect from deposition of both metals and acid on all land-uses, 
makes interpretations difficult and need more investigation before results can be 
presented. However, all point sources and diffuse load from urban areas and 
deposition can be assumed to be dominated by anthropogenic origin. 

Suggestions of further work to improve the results and progress: 
• Investigations of differences between calculated results and measured 

transport. 
• Development of calculations of retention of metals.
• Addition of missing sources, e.g. Cu from antifouling of boats. 
• Investigation of anthropogenic and background diffuse load of metals. 
• Improvement of underlying data for leakage concentrations (additional 

monitoring in arable regions, alpine regions and wetland regions) and 
additional monitoring stations for deposition. 
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Bakgrund 
Tidigare sammanställningar 
Metallbelastningen från diffusa källor och punktkällor har tidigare kartlagts och 
sammanställts på nationell nivå inom flera rapporter ("Utsläpp i siffror", Ejhed m. 
fl. 2005, Hansson m.fl. 2009). I Ejhed m. fl. (2005) sammanställdes utsläppsdata av 
metallerna Cd, Hg, Cu och Zn för diffusa källor och punktkällor. Resultaten har 
tidigare tagits fram för internationell rapportering till EEA (Europeiska miljöbyrån) 
sammanställt per vattendistrikt, vilket också varit syftet i uppdraget till denna rap-
port. I Hansson m.fl. (2009) kartlades källorna till metallerna Pb, Cd, Hg, Ni och 
källorna till en mängd organiska miljögifter. Denna rapport redovisar en vidareut-
veckling av metodiken för metaller från Hansson m fl. (2009) med beräkning av 
källornas utsläpp. "Utsläpp i siffror" är ett utsläppsregister liknande dem som 
finns i flera länder inom Europa och globalt. Det är samma utsläpp som rapporteras 
enligt E-PRTR till EU. Tidigare kallades registret KUR. Registret innehåller en 
databas med utsläpp från de cirka 1000 största företagen i Sverige som bedriver en 
verksamhet som klassas som miljöfarlig. Inom denna rapport ingår data från "Ut-
släpp i siffror" gällande år 2007 som en delmängd av punktutsläppen och hänvisas 
till som E-PRTR.  

Principerna för beräkning av de diffusa källorna enligt Ejhed m.fl. (2005) och 
Hansson m.fl. (2009) har använts även i denna rapport. Det är dock skillnader i 
beräkningsmetodik och underlag i denna rapport jämfört med Ejhed m. fl. (2005) 
vilket innebär att resultaten inte är jämförbara. Avrinningsperioden för beräkningar 
i denna rapport har varit 1985-2004 med en avrinning som beräknats inom PLC5 
(Pollution Load Compilation 5, Brandt m.fl 2008). Avrinningen skiljer sig därmed 
något mot Ejhed m.fl. (2005). Beräkning av jordbruksmarkens läckagehalter gjor-
des i Ejhed m.fl. (2005) utifrån en regressionsfunktion med pH i alv, men har i 
denna rapport baserats enbart på mätvärden från observationsfält för jordbruks-
mark. Detta ger stora skillnader i resultaten. Depositionen har också beräknats 
baserat på nya interpolationer och extrapolationer av mätdata vilket ger skillnader i 
resultaten. Industriutsläpp har beräknats inklusive utsläpp från nedlagda gruvdepo-
nier vilka inte ingick i lika stor utsträckning i Ejhed m. fl.(2005). Det har varit 
uppenbart liksom i tidigare sammanställningar att det saknas dataunderlag för 
många källor och att osäkerheterna därför blir mycket stora i det sammanlagda 
resultatet. Mörkertal i form av saknade utsläpp redovisas till viss del under avsnit-
tet "Diskussion", svårigheterna med att beräkna utsläpp på grund av saknade data-
underlag redovisas delvis under avsnittet "Metodik" för varje källa separat. 

Diffusa källor 
Dagvatten 

Dagvatten är regnvatten eller smältvatten som rinner av från tätorters och vägars 
ytor. Förr rann dagvatten längs gatorna mot närmaste recipient, men på 1800-talet 
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började avloppsledningar att anläggas för transport av dagvatten. Dessa system var 
kombinerade, dvs. både spillvatten och dagvatten samlades upp i samma system 
och leddes till reningsverk. På 1950-talet började Sveriges kommuner anlägga en 
ny typ av system där spillvatten och dagvatten leddes i separata system, s.k. dupli-
katsystem. I dessa system leds dagvatten traditionellt direkt till recipienten medan 
avloppsvattnet leds till reningsverk. På senare år har även en mindre andel av dag-
vattnet behandlats i någon form av dagvattenrening, vanligen våtmark eller damm, 
innan det leds till recipienten.   

Markanvändning och mänsklig aktivitet påverkar dagvattnets sammansättning. 
Halterna av förorenande ämnen i dagvatten styrs framförallt av markanvändningen 
(Falk, 2004). Inom SMED togs en beräkningsmetodik fram för att skatta närings-
ämnesbelastningen av bland annat dagvatten (Ekstrand m.fl., 2003). Inför rapporte-
ringen av Pollution Load Compilation (PLC) avseende år 2006 användes denna 
beräkningsmetodik för nationella belastningsberäkningar av dagvatten (Ryegård 
m.fl., 2007) och år 2007 inom den nationella miljömålsuppföljningen av Ingen 
övergödning (Ejhed m. fl., 2007).  

Inom projektet Förbättring av dagvattenberäkningar (Ryegård m.fl., 2007) har 
information om hanteringen av dagvatten i kommunerna insamlats och dessa kun-
skaper har implementerats i ett beräkningssystem. I detta projekt har även den 
geografiska upplösningen på markanvändningsdata förbättrats genom att Svenska 
Marktäckedata (SMD) från Lantmäteriet använts. Den geometriska upplösningen i 
SMD är 25x25 m. 

Vägtrafik är en föroreningskälla som påverkar dagvattenkvaliteten negativt (Lind-
gren & Svensson, 2004). Vägnätets påverkan på vatten styrs av ett antal faktorer 
som t.ex. trafikmängd, befintlig dikesutformning och dess effektivitet beträffande 
vattenreningen, men också av omgivande topografi och markförhållanden, dagvat-
tendammar samt recipientens närhet och känslighet. Den totala belastningen inom 
ett avrinningsområde från dagvatten blir summan av belastningen inom tätort och 
belastningen från vägdagvattnet. SMED:s beräkningssystem för dagvatten omfattar 
beräkning av dagvattenbelastning i både tätort och från det statliga vägnätet och 
beräkningarna har i detta projekt anpassats för att även kunna hantera belastning av 
metallerna Cd, Hg, Pb, Ni, Cu och Zn.  

Deposition 

Depositionen av metaller har följt industrialiseringens utveckling med en kraftig 
ökning under 1900-talet fram till cirka 1970. Pb depositionen har minskat betydligt 
sedan införseln av blyfri bensin. Det förekommer dock fortfarande en nord-sydlig 
gradient i metallnedfallet över Sverige med höga värden i södra delarna av landet 
och successivt minskande halter norrut (Johansson m.fl., 1995). Nedfallet idag är 
framför allt kopplat till förbränning av kol och olja. 

KVICKSILVER 

Hg frigörs vid förbränning av kol och olja. Hg har geografiskt storskaligt jämnt 
fördelad koncentration i atmosfären beroende på kvicksilvrets höga ångtryck och 
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därmed lätta förgasning. Hg kan röra sig lättare, längre tider och på större avstånd, 
i atmosfären jämfört med andra tungmetaller. 
ANDRA TUNGMETALLER 

Tungmetaller frigörs vid förbränning av kol och olja. Jämfört med Hg har andra 
tungmetaller betydligt kortare uppehållstider i atmosfären (Pb och Ni liknar dock 
Hg i transportmönster). Tungmetaller antas samvariera med svavel som också är 
starkt kopplad till förbränning av kol och olja. 

Skogsmark och övrig mark 

Ackumulering av tungmetaller i skogsmark och övrig mark är ett välkänt fenomen 
som berör stora delar av Sverige. Under 1900-talet ökade halterna av metaller fler-
faldigt i skogsmarkens översta skikt som en följd av utsläpp till luft i Europa och 
långdistansspridning till atmosfären. Emellertid har metallutsläppen till luft mins-
kat kraftigt sedan 1970-talet, men trots det ackumuleras fortfarande metaller i mark 
– dock inte i samma snabba takt som tidigare. Det förekommer även en nord-sydlig 
gradient i metallnedfallet över Sverige med höga värden i södra delarna av landet 
och successivt minskande halter norrut (Johansson m.fl., 1995). 

Trots att atmosfärisk deposition utgör den främsta källan för ökningen av metaller i 
skogsmark och övrig mark varierar metallhalterna från en plats till en annan bero-
ende på lokala utsläppskällor och lokala variationer i nedfall, marktyp och hur 
metallerna rör sig inom ett avrinningsområde. Metaller som når markytan ackumu-
leras i organiskt material i markens översta skikt, främst i mårlagret. Cu, Pb och Hg 
binds mycket effektivt in i det organiska materialet och transporten vidare är därför 
relativt liten. Det tunna mårlagret innebär att även en liten mängd metaller ger höga 
koncentrationer, vilket i sin tur kan ge upphov till märkbara biologiska effekter 
(Bringmark & Bringmark 2001). För Cd, Zn och Ni är förhållandena delvis annor-
lunda. Dessa metaller är mindre hårt bundna till det organiska materialet och fri-
görs lättare då marken försuras. Det innebär att transporten nedåt i markskikten och 
ut i vattendrag är större för Cd, Zn och Ni än för Cu, Pb och Hg (Adriano, 2001; 
Johansson m.fl., 2001).  

Sverige är det land i EU som har den största variationen av våtmarkstyper och även 
ett av de länder i världen med störst andel våtmarksareal. En femtedel av landarea-
len täcks av våtmarker varav Norrbotten är den i särklass mest våtmarksrika lands-
delen (Gunnarsson och Löfroth, 2009). Våtmarker bidrar till en naturlig rening av 
vattendrag då de fungerar som en effektiv fälla för metaller och andra ämnen och 
dessutom har de en viktig funktion som flödesutjämnare. Mekanismerna för metal-
lers fastläggning i våtmarker är många och komplexa, men enligt Gambrell (1994) 
är bildning av metallsulfider och inbindning till humusmaterial följt av sedimenta-
tion bland de viktigaste processerna. Om de naturliga pH- och redox-förhållanden 
som förekommer i våtmarker är stabila, dvs. vid neutralt pH och reducerade förhål-
landen, kan fastläggningen av metaller i våtmarker och tillhörande sediment vara 
relativt permanenta. Men idag finns det många faktorer som påverkar våtmarker, 
t.ex. skogsavverkning och klimatförändringar (Gunnarsson och Löfroth, 2009) som 
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i sin tur kan ge förändrade pH och redox-förhållanden och det igen en potentiell 
urlakning av metaller. Även om våtmarker generellt kan betraktas som en fälla för 
metaller så kan de således under speciella betingelser sannolikt även läcka metaller. 
Sammantaget är mängden av de tungmetaller som tillförs skogsmark, våtmark och 
övrig mark och sedan transporteras vidare till ytvatten till stor del beroende på det 
aktuella ämnets fysikaliska och kemiska egenskaper samt markens egenskaper. 

Syftet med den här studien är att sammanställa tillgängliga data för att ta fram typ-
halter för metallerna Cd, Hg, Pb, Ni, Cu och Zn i avrinning från skogsmark, fjäll, 
våtmark och övrig mark. En liknande rapport gjordes 2005 av Ejhed at al. men då 
endast för metallerna Cd, Hg, Cu och Zn. I både den nationella och regionala mil-
jöövervakningen av sjöar och vattendrag ingår analyser av metaller 
(www.ma.slu.se), där mätningar genomförs i vattendrag och sjöar av mycket varie-
rande storlek och olika långa tidsserier. Data från dessa mätningar ligger till grund 
för beräkningar av transporter av metaller och generella uppskattningar hur stora 
mängder som dräneras ut från avrinningsområden. Studien fokuserar främst på 
skogsmark, då dataunderlaget för fjäll och våtmark är mycket begränsat. 

Jordbruksmark 

Halterna av tungmetaller i svensk jordbruksmark steg drastiskt under 1900-talet. 
De största ökningarna i jordbruksmarken gällde för Hg, Cd och Pb, vilka ökade 
med ca 46 %, 33 % respektive 14 % jämfört med de beräknade nivåerna år 1900. 
För Cu och Zn blev ökningarna mindre än 10 %, vilket är så små förändringar att 
de inte med säkerhet kan bestämmas (Andersson, 1992). Betydande mängder Cd, 
Pb och Hg kommer från det atmosfäriska nedfallet, medan handelsgödselanvänd-
ningen stått för den största tillförseln av Cd under hela 1900-talet. Zn, Cu och Ni 
kommer huvudsakligen från mineralfodertillsatser till djuren och tillförs marken 
med stallgödseln. Monitoring av den svenska åkermarken (Eriksson m.fl. 1997) 
visade att spårelementhalter i hög grad är betingade av modermaterialets naturliga 
innehåll plus eventuella tillskott utifrån av antropogent eller annat ursprung. Detta 
antagande härleddes av att matjordens halter i hög grad är korrelerade med den 
underliggande alvens halter och där man antar att alvens halter är mindre påverka-
de av jordmånsprocesser och antropogen tillförsel. För Hg, Cd och Pb är halterna 
253 %, 61 % respektive 24 % högre i matjorden än i alven vilket torde bero på 
tillförsel utifrån luftnedfall, betningsmedel (endast Hg) och fosforgödselmedel 
(främst Cd) (Eriksson m.fl. 1997). Rangordningen av dessa tre metaller är den 
samma vare sig metallerna rangordnas efter skillnad i halt matjord-alv eller beräk-
nat nettotillskott under 1990-talet.  

Förutom tillförseln av tungmetaller till jordbruksmark via handelsgödsel, stallgöd-
sel (mineralfodertillsatser till djuren) och atmosfäriskt nedfall sker även tillförseln 
via kalkning (främst Cd) och slam, medan metallerna förs bort från jordbruksmar-
ken på två sätt: genom skördeuttag och genom läckage via vattendrag. I vilken grad 
metaller lakas ut från matjord och alv beror delvis på hur lättlösliga metallerna är 
eller i vilken omfattning de tas upp av grödor. Sandjordar binder många ämnen 
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svagare än mer leriga jordar och störst läckage erhålls således om lättlösliga ele-
ment tillförs sandjordar odlade med grödor som tar upp metaller i jämförelsevis 
liten omfattning.  

Syftet med den här studien är att sammanställa tillgängliga data för att ta fram typ-
halter för metallerna Cd, Hg, Pb, Ni, Cu och Zn i avrinning från jordbruksmark. En 
liknande rapport gjordes 2005 av Ejhed at al. men då endast för metallerna Cd, Hg, 
Cu och Zn, varav avrinning för Hg inte kunde tas fram på grund av att halter Hg i 
prover från dräneringsvatten inte kunnat detekteras och därmed antogs att utlakad 
mängd Hg från jordbruksmark är försumbar. 

Punktkällor 
Utsläpp av metaller från punktutsläpp har en lång historia på grund av industriell 
utveckling. Industrin har varit känd källa till spridning av metaller såväl direkt till 
vatten och som indirekt till exempel genom långväga lufttransporterad spridning 
och nedfall. I dagens samhälle utgör diffusa utsläpp från varor och produkter en 
stor sekundär källa till metallbelastning. I denna rapport omfattas dock bara primä-
ra källor till belastning, vilket innebär att till exempel industrins direkta utsläpp till 
vatten hanteras med utsläppsdata enligt miljörapporterna och deras sekundära be-
lastning i form av deposition på sjöyta. I denna rapport räknas de kommunala re-
ningsverken av statistiska skäl som punktkällor. I själva verket har de metaller som 
släpps ut från reningsverken sitt ursprung i diffusa föroreningar uppströms renings-
verken som hushåll, dagvatten, infrastruktur, sediment i ledningar och tunnlar samt 
en mängd mindre verksamheter som tandläkare, biltvättar mm. Deposition på mark 
hanteras indirekt genom den läckagehalt som ansätts markanvändningen baserat på 
mätningar i miljöövervakningen. Passering genom mark kan också innebära för-
dröjning, upptag i biota och bortförsel ur marken eller fastläggning genom de ad-
sorptions- och upptagsprocesser som sker, vilket innebär att mönster i deposition 
inte direkt kan användas som bas för läckagehalt (se Bakgrund Diffusa källor). 
Utsläpp från varor och produkter hanteras i denna rapport med utsläpp från deponi-
er och reningsverk samt enskilda avlopp som omhändertar produkterna samt luft-
transport med övrig deposition. Andra vägar till belastning hanteras inte i denna 
rapport. 

Hansson m.fl.(2009) gjorde en kort sammanställning av dagens användningsområ-
den av metallerna Pb, Cd, Hg och Ni som återges här. Pb används idag framför allt 
till bilbatterier och industribatterier (80 % av användningen 2005). Kadmium an-
vänds i nickel-kadmium batterier, legeringar, handelsgödsel, i pigment, som be-
läggning på stål och som förorening i zink. Kadmium som finns i stabilisatorer är i 
stor utsträckning utsatt för korrosion. Den största källan till kvicksilverutsläpp 
globalt är vid förbränning av kol. Andra utsläppskällor är t.ex. gruvdrift, smältverk, 
i krematorier (amalgamfyllningar) samt vid avfallsförbränning (kvicksilver i pro-
dukter) (Palm m.fl., 2005). I Sverige används kvicksilver för framställning av klor 
och lut. Kvicksilver ingår i ett flertal produkter såsom ljuskällor, batterier och mät-
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instrument samt i analyskemikalier och amalgam (Palm m.fl., 2005). Det huvud-
sakliga användningsområdet av nickel är som metallytbehandlingsmedel pga. dess 
motståndskraft mot korrosion men ämnet används även i nickel-kadmium batterier 
och som kemikalie (Palm m.fl., 2005). 

Användningen av Cu och Zn redovisas på Kemikalieinspektionens hemsida. Hu-
vuddelen, ca 70 %, av den globala användningen av oorganiska kopparföreningar 
sker inom jordbrukssektorn. Koppar är nödvändigt för växternas fotosyntes och 
koppar är ett essentiellt näringsämne för människor och djur eftersom det deltar 
som syrebärare i många enzym. Därför tillsätts koppar i både gödningsmedel och 
foder. De mest använda oorganiska kopparföreningarna i Sverige är kopparoxider, 
kopparhydroxidkarbonat och kopparsulfatpentahydrat vilka omsätts i 1 500- 2 500 
ton vardera. De används mest inom gruv- och metallindustri, som träskyddsmedel 
och i jordbruket. I båtbottenfärger är medel med Cu+-föreningarna koppartiocyanat 
och kopparoxid tillåtna. Den största mängden oorganiska zinksalter används i Sve-
rige till färgtillverkning, framför allt som pigment och rostskyddsmedel. Andra 
stora användningar är i kyl- och smörjmedel. 

Samtliga punktutsläpp som har betydande miljöpåverkan rapporterar sina utsläpp 
genom miljörapportering enligt de tillstånd de erhållit av tillsynsmyndigheten. 
Utsläppen samlas i EMIR databasen och mottagarkoden beskriver om utsläppen 
går till vatten och grundvatten. EMIR innehåller dock ofta fel, enhetsfel och fel i 
mottagarkod med mera, vilket gör att utsläppsdata måste genomgå kvalitetsgransk-
ning innan de kan användas. Vanligtvis genomförs granskningen mot föregående 
års utsläpp och stora avvikelser utreds. 

Enskilda avlopp hanteras i denna rapport som en punktkälla. Utsläppen av metaller 
från enskilda avlopp härrör från användning av varor och produkter. Utsläpps-
mängderna har i denna rapport beräknats baserat på kännedom om innehåll av 
metaller i avloppsvatten och avskiljning i reningsverk.   
  

Metodik 
Geodatabas 
En geodatabas med koppling till geografiska dataskikt har byggts upp inom projek-
tet. Tabeller och indata har indelningar för att motsvara uppbyggnaden i Tekniskt 
Beräkningssystem Vatten (TBV) så att en eventuell implementering i TBV blir 
möjlig i ett annat projekt. I geodatabasen har belastningen beräknats per standard-
avrinningsområde (12879 områden på land och 550 öar, i medeltal ca 40 km2) för 
hela Sverige. De diffusa källorna har beräknats genom multiplikation av avrinning, 
markareal och läckagehalt för respektive markanvändning, och har summerats med 
punktkällorna som har placerats med hjälp av koordinater på avrinningsområde. I 
geodatabasen kan resultaten presenteras genom kartor, summeringar per källa eller 
totalt och med aggregerade tabeller som i denna rapport per Vattendistrikt.   
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Markanvändning 
Markanvändning togs fram för sammanställning av belastning av näringsämnen på 
havet för rapportering till HELCOM PLC-5 (Pollution Load Compilation) (Brandt 
m. fl. 2008). Samma markanvändningsskikt och tabeller har använts inom detta 
projekt. Markanvändningen baseras på Lantmäteriets Översiktskarta 1:250000 och 
för avrinningsområden som delvis ligger utanför Sveriges gränser har GRID-
Arendal använts. De markanvändningsklasser som omfattas är skog, fjäll inklusive 
glaciär, myr, öppen mark, vatten och tätorter. Jordbruksmarken från Översiktskar-
tan har överlagrats inom PLC5 projektet med blockdatabasen som tagits fram av 
Jordbruksverket och länsstyrelser för handläggning av stöd till jordbruksverksam-
heten. Avverkad areal skogsmark, hyggen, har inom PLC5 projektet sammanställts 
per delavrinningsområde från Skogsstyrelsens databaser. Markanvändningens för-
delning inom klassen tätort används för beräkning av belastning av metaller från 
dagvatten. Fördelningen inom tätort har bestämts av de klasser som ingår i Svenska 
Marktäckedata. 

Avrinning 
Avrinning togs fram som ett långtidsmedelvärde inom PLC5 projektet för perioden 
1985 till 2004 för sammanslagna standardavrinningsområden (1093 områden) och 
har även använts inom detta projekt. Långtidsmedelvärdet används för att undvika 
att enskilda års stora variationer av flödet påverkar belastningen av ämnen. 

Diffusa källor 
Dagvatten 

LÄCKAGESCHABLONER 

Tätort 
Markanvändning inom tätort bestäms av de markanvändningsklasser som ingår i 
Svenska Marktäckedata (SMD). Använda läckageschabloner och avrinningskoeffi-
cienter framgår av Tabell 1. Eftersom markanvändningsklasserna i SMD skiljer sig 
från dem i StormTac (Larm, 2008) gjordes en översättning av SMD-klasserna.  

Vägar 
StormTac anger läckageschabloner för vägar med en viss ÅDT (Årlig DygnsTra-
fik) i fem klasser (Tabell 1) . För att till fullo kunna använda den detaljerade infor-
mation om ÅDT som finns i vägverkets databas, är det dock önskvärt med mer 
detaljerade schabloner. En linjär regressionsanalys gjordes därför, och linjens ekva-
tion används för att ge varje vägsegment en så exakt schablon som möjligt.  
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Tabell 1 – Standardläckageschabloner och avrinningskoefficienter enligt StormTac, 

version 2009-03 (http://www.stormtac.com) 

Landuse Runoff_coeff Cd ug/l Hg ug/l Pb ug/l Ni ug/l Cu ug/l Zu ug/l 
Roads (5 000 ADT) 0.85 0.24 0.1 14 1.2 31 62
Roads (10 000 ADT) 0.85 0.28 0.1 17 1.8 51 89
Roads (15 000 ADT) 0.85 0.3 0.1 21 2.5 59 116
Roads (30 000 ADT) 0.85 0.44 0.1 31 4.4 72 197
Roads (100 000 ADT) 0.85 1 0.1 80 14 94 575
Parkings 0.85 0.45 0.1 30 4 40 140
Houses 0.25 0.5 0.1 10 6 20 80
Row houses 0.32 0.6 0.1 12 7 25 85
Apartments 0.45 0.7 0.1 15 9 30 100
Leisure houses 0.2 0.5 0.05 5 5 20 80
Colony areas 0.2 0.2 0.03 5 1 15 50
Commercial 0.7 1 0.1 20 8.5 22 140
Industry 0.5 1.5 0.1 30 16 45 270
Park 0.18 0.3 0.02 6 2 15 25
Atmospheric deposi-
tion - 0.11 0.01 3 0.4 5 30
Forests 0.05 0.2 0.015 6 0.5 7 15
Farmland 0.11 0.1 0.02 9 0.5 14 20
Meadows 0.08 0.3 0.015 6 0.5 15 30
Wetland 0.2 0.15 0.015 6 0.5 8 13
Other               
Golf courses 0.18 0.3 0.02 5 2 15 18
Airports 0.85 0.15 0.05 0.7 3.6 7 43
Railway area 0.5 0.32 13 26 1.6 49 169
Cutting area 0.2 0.2 0.03 6 0.5 7 15

DAGVATTENHANTERING 

För att uppskatta dagvattenbelastningen mha SMED:s beräkningssystem behövs 
information om dagvattenhantering i tätort. För detta användes den information 
som togs fram i (Ryegård m.fl., 2007). Där tillfrågas Sveriges 22 största kommuner 
om hur stor andel av deras dagvatten som går till reningsverk, dagvattenrening eller 
direkt till recipienten. För alla mindre kommuner antogs fördelningen vara 92% 
direkt till recipient, 4% till reningsverk och 4% till dagvattenrening, vilket motsva-
rade ett snitt av vad de mindre kommunerna i undersökningen uppgett. Kommu-
nernas uppgifter är dock i de flesta fall i det närmast kvalificerade gissningar, då 
kunskapen om hur dagvattnen transporteras inom tätorter är dåligt känd.  

RENINGSEFFEKTIVITET 

I projektet Förbättringar av dagvattenberäkningar (Ryegård m.fl., 2007) togs re-
ningsschabloner till belastningsberäkningarna för fosfor och kväve fram genom en 
litteraturstudie. Resultatet avseende rening i dammar och våtmarker visade på stora 
skillnader i reningsgrad, vilket bl.a. beror på dammarnas och våtmarkernas syfte 
och utformning, mätmetod och dagvattnets näringssammansättning före rening. I 
detta projekt har det inte funnits utrymme för en liknande genomgång avseende 
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reningseffektivitet för de metaller som projektet omfattar. Eftersom metaller liksom 
fosfor i dagvatten främst förekommer partikelbundet och därmed huvudsakligen 
avskiljs via sedimentation har projektet antagit att avskiljningen för samtliga metal-
ler vid dagvattenrening är 50%, vilket motsvarar genomsnittet för fosfor i den un-
dersökning som utförts.  

BERÄKNINGAR 

Tätorter 
Använd beräkningsmetodik framgår översiktligt av Figur 1. För nederbörd används 
areella värden som tagits fram baserat på TRK-beräkningarna, vilka baserar sig på 
medelvärden för åren 1985-1999. Varje tätort tilldelades samma nederbörd som det 
TRK-område som det är geografiskt placerat i.  

Markanvändningsdata kommer från Lantmäteriets marktäckedata (SMD), medan 
Översiktskartans tätorter används som tätortsavgränsning för alla tätorter med en 
befolkning på mer än 200 invånare. Avrinningskoefficienter och läckageschabloner 
per markanvändningsslag kommer från StormTac och framgår av Tabell 1. 

All använd data lagras i en personlig geodatabas (MS Accessdatabas som även 
lagrar spatiell information) och beräkningarna görs dels genom GIS-analyser i 
ArcMap, dels genom SQL-frågor i Access. Denna beräkningsmetodik skapar stor 
flexibilitet, då t ex en ändrad läckageschablon automatiskt slår igenom i alla beräk-
ningar. På detta sätt är det enkelt att göra scenarier eller känslighetsanalyser i sys- 
temet.  

Geografiskt minsta enhet (HRU-Hydrologic Response Unit) för beräkning av be-
lastning från dagvatten i tätort bestämdes genom GIS-analys av kartskikten: SMD, 
Översiktskartans tätortsavgränsning, SMED:s delavrinningsområden och deposi-
tionskarta från Matchmodellen. Denna analys gav upphov till 142 803 HRUer. 
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Figur 1 - Beskrivning av beräkningsmetodiken för tätortsbelastning.  

Bruttobelastningen beräknas enligt följande: 
310−⋅⋅= ∑ årb QfF

Fb = Bruttobelastning, d.v.s. totalmängd uttransporterad föroreningsmängd (kg, om 
halten angivits i mg/l).  
f = Schablonhalt för respektive markanvändningsslag, mg/l. 
Qår = Avrunnen volym för respektive markanvändningsslag under ett året (m3). Q 
avser endast avrinning från ytor och inkluderar inte eventuellt basflöde som dräne-
ringsvatten och inläckage. 

Avrunnen volym beräknas enligt: 
310⋅⋅⋅= cPAQår

A = Totalytan av ett speciellt markanvändningsslag i avrinningsområdet (m2). 
P = Total nederbördsmängd under året (mm). 
c = Avrinningskoefficienten för aktuell markanvändning 

Nettobelastning beräknas enligt: 

dbbn drFFF d ××+×= rr

Fn = Nettobelastning 
Fb =   Bruttobelastning 
rr = Andelen dagvatten som går direkt till recipient (%)  
rd = Andelen dagvatten som går till dagvattenrening (%)  
dd = Reningsschablon dagvattenrening (%) 
Det antas att andelen dagvatten som går till recipient har samma fördelning för alla 
markanvändningstyper inom en tätort. Procentuell andel till recipient varierar dock 
mellan tätorterna, och uppgifterna angående detta hämtas från (Ryegård m.fl., 
2007).  
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Vägnät utanför tätorter 

Vägverkets nationella vägdatabas (NVDB) med uppgifter om bl.a. årsdygnstrafik 
(ÅDT) används för att beräkna belastningen härrörande från vägnätet utanför tätor-
ter. Eftersom databasen även innehåller vägarnas bredd kan varje vägsträckas yta 
uppskattas och belastningen beräknas därefter på samma sätt som för tätorter. Re-
gionala effekter av t ex hög dubbdäcksanvändning och korrosiv miljö har inte kun-
nat vägas in i beräkningarna. 

Deposition 

Atmosfärisk deposition av tungmetallerna kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), koppar 
(Cu), zink (Zn), bly (Pb) och nickel (Ni) finns analyserat i två dataserier inom ra-
men för den svenska miljöövervakningen, Luft; ”Metaller i luft och nederbörd” och 
”Mätning av tungmetaller i mossa” http://www3.ivl.se/miljo . 
Tungmetaller i nederbörd för den aktuella perioden 2003 – 2005 mäts i endast två 
stationer, båda belägna i södra Sverige, Arup i Skåne län och Gårdsjö i västra Göta-
land. Tungmetaller i mossa omfattar analys av tungmetalldeposition i mossprover 
uttryckt som koncentration tungmetall per kilo torr mossa, [mg/kg dw] och omfat-
tar prover från 570 lokaler. Den rumsliga fördelningen av provlokaler för mossa 
redovisas i Figur 2. Förutom metalldepositionsdata har årlig genomsnittlig neder-
börd för åren 2003 – 2005, framtagen av SMHI, använts. 
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Figur 2 Mätlokaler för mossdeposition 

Genom att normalisera mossdata mot den genomsnittliga nederbörden för perioden 
2003 – 2005 har ett uttryck erhållits som är relaterat till metallkoncentrationen i 
depositionen för perioden. Mosslokaler med ett radiellt avstånd av 20 km från nå-
gon av de båda mätstationerna har valts som beräkningsunderlag. Den genomsnitt-
liga metallkoncentrationen i mossdata har relaterats till den uppmätta koncentratio-
nen i mätstationerna genom att beräkna en skalfaktor för respektive metall. Nya 
koncentrationsvärden har beräknats i sin tur för samtliga mosslokaler genom att 
multiplicera med skalfaktorn. Samtliga beräknade data har sparats som attribut till 
varje mosslokal i geodatabasen. 

Ett antal mätstationer har exkluderats på grund antingen av att värde saknades för 
någon av de sex undersökta metallerna eller att mätvärdet i underlaget är noterat 
som osäkert. Från ursprungliga 570 mosslokaler återstod 529 stycken. 
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Interpolation av geografisk data, prediktion av förväntade värden mellan mätloka-
ler, förutsätter att dataunderlaget är normalfördelat och att betydelsen av oförklarli-
ga extremvärden minimeras. För att uppnå normalfördelning har olika transforma-
tioner av data testats, och logaritmisk transformation genererade bästa resultat. 
Mått på fördelningens skevhet och kurtosis har använts som numerisk beskrivning 
av fördelningens avvikelse från den Gaussiska normalfördelningen. För en Gaus-
sisk normalfördelning är skevhet = 0 och kurtosis = 3. Resultaten presenteras i 
tabell nedan. 

Metall Normal   Logaritmisk 
Skevhet Kurtosis Skevhet Kurtosis

Kadmium, Cd 1,467 8,1892 -0,14991 2,8779

Koppar, Cu 2,765 22,716 0,29356 3,4964

Nickel, Ni 7,4864 87,419 -0,4064 6,5449

Bly, Pb 10,699 171,57 0,20725 4,7949

Zink, Zn 1,1768 5,6836 0,021262 3,191

Kvicksilver, Hg 1,6805 5,8919 -0,28622 2,6593

Tabell 2 Jämförande statistik för otransformerad respektive 

logaritmiskt transformerad data. 

Som framgår av Tabell 2 har en logaritmisk transformation av data gett en fördel-
ning som ligger närmare normalfördelningen för samtliga metaller. Fortsatt analys 
av data har därför skett baserat på logaritmiskt transformerad data. Efter logarit-
misk transformation av data har extremvärden i data analyserats. Värden som nu-
meriskt har avvikit med mer än 3 standardavvikelser från medelvärdet har exklude-
rats ur dataserien. Återstående mätpunkter (513 av 529) har indelats slumpmässigt i 
två grupper, en för beräkning av prediktionsmodell, 75 % av punkterna och en för 
validering av beräknad modell, resterande 25 % av punkterna. Ordinary Kriging
har använts som interpolationsmetod, där interpolationsparametrarna har optime-
rats interaktivt mot den modell som gav den numeriskt minsta avvikelsen mellan 
prediktionsmodellen och valideringsdata. Den interpolerade metallkoncentrationen 
har multiplicerats med den genomsnittliga nederbörden för att erhålla metalldeposi-
tion och därefter konverterats till ett raster med pixelstorleken 2 * 2 km. Depositio-
nen för varje delavrinningsområde har beräknats som en bi-linjär interpolation av 
de pixlar som ligger närmast delavrinningsområdets centrumpunkt. 

Skogsmark och övrig mark 

STUDERAT DATAUNDERLAG 

I denna studie har all metalldata från sjöar och vattendrag från olika miljöövervak-
nings- och provtagningsprojekt där SLU är datavärd granskats och inledningsvis 
studerades följande dataunderlag: 

� Resultat från alla vattendrag och sjöar inom olika miljöövervaknings- 
och provtagningsprojekt mellan år 1985-2008 där SLU är datavärd och 
där metallerna Cd, Hg, Pb, Ni, Cu och Zn ingår. 
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I samtliga projekt har SLU ansvarat för analys av vattenprover, med undantag för 
kvicksilver som har analyserats av IVL. Alla analyser har gjorts på ofiltrerade prov 
som först har surgjorts varpå partiklar har fått sedimentera innan prov tagits ut för 
ICP-MS-analys. Detta datamaterial har tidigare studerats av Herbert m.fl. (2009) i 
syfte att ta fram bakgrundshalter för metaller i svenska sjöar och vattendrag. Dess-
utom har Björkvald och Wällstedt (2009) delvis studerat samma datamaterial i 
syfte att analysera trender och kontrollerande faktorer för metaller i svenska vat-
tendrag, medan Eklöf m.fl. (2009) studerat kvicksilvertrender i svenska vattendrag. 
  

Efter en första analys av dataunderlaget så uteslöts sjödata eftersom det ansågs att 
provtagningsfrekvensen är för gles (metallanalys 1-4 ggr/år och korta tidsserier) för 
att få ett representativt värde för årsavrinningen från diffusa källor. Dessutom finns 
det risk för ett systematiskt fel då sjöhalterna sannolikt underskattar halterna i av-
rinningen på grund av retention i sjöarna. Detta kan visserligen i viss mån uppvä-
gas av att sjöarna tar emot högre halter direktdeposition än vattendragen. Likväl så 
ansågs det att i nuläget ger datamaterialet från vattendrag den bästa täckningen i 
landet av metallhalter som kan avspegla avrinning från skogsmark, fjäll, våtmark 
och övrig mark.  

DATAHANTERING OCH KVALITETSSÄKRING 

Hela datamaterialet har genomgått noggrann granskning för att identifiera avvikan-
de dataserier och datapunkter. I ett första steg uteslöts allt datamaterial från tiden 
innan 1996, eftersom man innan dess vanligtvis använde atomabsorptionspektro-
metri som ofta hade en högre detektionsgräns och sämre precision. Från 1996 har 
man konsekvent analyserat metaller med ICP-MS. I ett andra steg i kvalitets-
granskningen identifierades och ströks extremvärden i mätserierna. För detaljerad 
beskrivning av hanteringen av extremvärden för Cd, Pb, Ni, Cu och Zn se Herbert 
m.fl. (2009) och för Hg se Eklöf m.fl. (2009). Herbert m.fl. (2009) identifierade 
och plockade bort provtagningspunkter som ansågs vara påverkade av malmbryt-
ning. Dessa punkter har i denna studie utvärderats på nytt och tagits med om me-
talldata analyserats och provtagningspunktens avrinningsområde domineras av 
skogsmark eller övrig mark.   

Information om avrinningsområdets egenskaper (kringdata), t.ex. avrinningsområ-
dets area, andel skog, åker, våtmark, fjällmark, tätort (% av avrinningsområdets 
area) kommer från ett antal olika informationskällor såsom berggrunds- och jord-
artskartor, topografiska kartor m.m. Utgående från kringdatamaterialet har skogs-
marksdominerade avrinningsområden identifierats där kriteriet för skogmark varit: 
< 5 % åker, < 5 % tätort, < 20 % våtmark och ≥ 70 % skog. Det här kriteriet anses 
spegla ett anpassat mått på skogsmarkens arealförluster av tungmetaller. Kriteriet 
för övrig mark har varit < 5 % åker, < 5 % tätort och < 70 % skogsmark.  



  

24

Resultatet av kvalitetsgranskningen (bl.a. bortplockande av extremvärden, tillgång 
till kringdata) och identifieringen av marktyp blev att den ursprungliga databasen 
med 199 vattendragsstationer reducerades till 108 stationer varav 53 domineras av 
skogsmark, 15 av våtmark, 8 av fjällhed och 32 stationer domineras av övrig mark. 
På grund av att dataunderlaget för våtmark och fjäll är begränsat så har typhalter 
för dessa markslag inte kunnat särskiljas. Istället har våtmark och fjäll slagits ihop 
med övrig mark (sammanlagt 55 stationer) och en gemensam typhalt för dessa 
markslag har tagits fram. För ekoregion 1 saknas mätstationer helt. Läckagehalter 
för övrig mark i ekoregion 2 har använts för både skog och övrig mark i ekoregion 
1. Andel skogsmark är relativt låg i ekoregion 1 och den fjällnära skogen kan för-
väntas läcka mindre andel metaller så att antagandet har bedömts vara rimligt. 

BERÄKNING AV TYPHALT FÖR CD, PB, NI, CU OCH ZN 

I enlighet med Naturvårdsverkets indelningskriterier för limniska typer (Natur-
vårdsverket, 2006) redovisas typhalter för metaller för alla sju limniska ekoregio-
ner i Sverige (Figur 3). Inför beräkningen av typhalter har därför alla provtag-
ningsplatser (vattendrag) delats in i respektive ekoregion. Alla ekoregioner förutom 
ekoregion 1 har vattendrag där de aktuella metallerna finns analyserade i avrinning 
från skogsmark (Tabell 3) respektive avrinning från övrig mark (Tabell 4) . Typ-
halten av en metall i en viss limnisk ekoregion beräknades som 50-percentilen 
(medianvärdet) av medianhalten för alla stationer inom samma ekoregion. Först 
beräknades medianhalterna för varje station inom samma ekoregion och sedan 
beräknades medianhalten för hela ekoregionen på dessa medianhalter. 

Ekoregion 1: Fjällen över trädgränsen.  

Ekoregion 2: Norrlands inland, under 
trädgränsen över högsta kustlinjen.  

Ekoregion 3: Norrlands kust, under 
högsta kustlinjen.  

Ekoregion 4: Sydost, söder om norr-
landsgränsen, inom vattendelaren till 
Östersjön, under 200 m.ö.h.  

Ekoregion 5: Södra Sverige, Skåne, 
Blekinges kust och del av Öland.  

Ekoregion 6: Sydväst, söder om norr-
landsgränsen, inom vattendelaren till 
Västerhavet, under 200 m.ö.h.  

Ekoregion 7: Sydsvenska höglandet, 

söder om norrlandsgränsen, över 200 

m.ö.h. 

Figur 3. Indelning av Sveriges limniska ytvat-
tenförekomster i sju ekoregioner (NFS 2006:1)



  

25

Tabell 3- Antal vattendrag i varje ekoregion där metallhalter i avrinning från skog-

mark finns analyserade.  

Vatten-
drag/ekoregion Cd Hg Pb Ni Cu Zn 
Ekoregion 1 0 0 0 0 0 0 

Ekoregion 2 13 4 13 13 13 13

Ekoregion 3 13 1 14 13 14 14

Ekoregion 4 12 1 12 11 12 12

Ekoregion 5 1 0 1 1 1 1

Ekoregion 6 6 2 6 6 6 6

Ekoregion 7 4 3 4 4 4 4

Tabell 4 - Antal vattendrag i varje ekoregion där metallhalter i avrinning från övrig 

mark finns analyserade.  

Vatten-
drag/ekoregion Cd Hg Pb Ni Cu Zn 
Ekoregion 1 0 0 0 0 0 0 

Ekoregion 2 18 6 18 16 18 18

Ekoregion 3 4 2 4 4 4 4

Ekoregion 4 8 1 8 8 8 10

Ekoregion 5 3 1 3 2 3 3

Ekoregion 6 11 3 11 10 11 11

Ekoregion 7 3 0 3 2 3 3

BERÄKNING AV TYPHALT FÖR KVICKSILVER 

Eftersom tillgången på kvicksilverdata från den nationella och regionala miljö-
övervakningen av vattendrag är mycket mindre än för övriga metaller (se Tabell 3 
och Tabell 4) så beräknades Hg-halter från TOC-halter via ett linjärt samband som 
Eklöf m.fl. (2009) kunde urskilja från regressionsanalyser gjorda på samma Hg-
data som använts i den här studien. Följande samband användes: 

Hg = 0,284 * (TOC) + 0,275  (r2 = 0,589; p < 0,0001) 

I flera studier har det visat sig att det organiska materialet i mark och vatten är den 
faktor som bäst korrelerar med kvicksilverhalten (Johansson och Iverfeldt, 1991; 
Eklöf m.fl., 2009; Skyllberg m.fl., 2003 och 2006). Resultaten från regressionsana-
lyserna som Eklöf m.fl. (2009) utförde med kvicksilver mot TOC, filtrerad absor-
bans och KMnO4, där alla parametrar är ett mått på halten löst organiskt material, 
var signifikanta då värden från alla provplatser använts. Det tyder på att löst orga-
niskt material är mycket avgörande för urlakningen av kvicksilver och att skillna-
der på grund av geografisk spridning inte har så stor påverkan. Baserat på tidigare 
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studier har därför uppmätta TOC-halter i de 108 vattendragsstationer som använts i 
den här rapporten räknats om till kvicksilverhalter och därifrån har en typhalt be-
räknats för varje ekoregion enligt beskrivning ovan. I Tabell 5 visas antal vatten-
drag per ekoregion för skogsmark och övrig mark där TOC-halter är uppmätta.     
    

Tabell 5 - Antal vattendrag i varje ekoregion där TOC halter i avrinning från skogs-

mark och övrig mark finns analyserade.   

Vattendrag/ekoregion TOC skogsmark TOC övrig mark
Ekoregion 1 0 0 

Ekoregion 2 12 19

Ekoregion 3 14 6

Ekoregion 4 11 10

Ekoregion 5 1 3

Ekoregion 6 7 12

Ekoregion 7 4 3

  

Jordbruksmark 

STUDERAT DATAUNDERLAG 

Redan i den förra rapporten (Ejhed m.fl. 2005) var dataunderlaget för att ta fram 
typhalter för jordbruksmark väldigt svagt och dessvärre finns i nuläget inte mycket 
mer data på metallhalter i avrinning från jordbruksmark att tillgå. I miljöövervak-
ningsprogrammen för jordbruksområden utförs inga kontinuerliga mätningar på 
metaller såsom i miljöövervakningen av sjöar och vattendrag. Undersökningarna i 
jordbruksområden har istället främst varit inriktade på hur odlingen påverkar växt-
näringsläckaget till ytvatten.  De data som finns är från ett fåtal vattendragsstatio-
ner i miljöövervakningsprogrammet för vattendrag med avrinningsområden som 
signifikant påverkas av åkermark samt några få mätningar från forskningsprojekt 
från de nationella observationsfälten (jordbruksfält). Observationsfälten är mindre 
jordbruksfält där allt vatten i dräneringssystemet, förutom eventuellt tillkommande 
grundvatten, härstammar från det regn- eller bevattningsvatten som fallit på fälten. 
De här dataunderlagen studerades inledningsvis och beskrivs nedan. 

JORDBRUKSDOMINERANDE VATTENDRAG  

Samtliga vattendrag i SLU:s datavärdskap för sjöar och vattendrag med data från 

perioden 1985-2008 för metallerna Cd, Hg, Pb, Ni, Cu och Zn ingick i studien. Data-

hanteringen och kvalitetssäkringen följde samma kriterier som för skogsmark och 

övrig mark (se kapitel om skogsmark och övrig mark). Utgående från kringdatamate-

rialet har jordbrukspåverkade avrinningsområden identifierats där kriterierna varit: 

< 5 % tätort, < 20 % våtmark och ≥ 30 % åker. Efter kvalitetsgranskning och identi-

fiering av marktyp kunde sju jordbrukspåverkade vattendragsstationer (av 199 

stycken) identifieras. Dessa sju vattendrag finns i ekoregion 4 (1 vattendrag), ekoregi-
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on 5 (3 vattendrag) och ekoregion 6 (3 vattendrag). Vattendragen provtas månatligen 

och provtagningen har pågått mellan 2-13 år. Median och medelvärde för varje metall 

från samtliga vattendragsstationer redovisas i  

Tabell 6. Först beräknades median och medelvärde för varje år för respektive sta-
tion och från dessa resultat beräknades median respektive medelvärde för hela 
perioden för respektive station.  

Tabell 6 - Median och medelvärden av metallkoncentrationer i vattendrag från jord-

brukspåverkade avrinningsområden. N = provtagna år.
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METALLDATA FRÅN NATIONELLA OBSERVATIONSFÄLT 

Det finns väldigt sparsamt med undersökningar på metaller från de nationella ob-
servationsfälten och inledningsvis studerades tre undersökningar där metallhalter 
har analyserats. De två äldsta är från 80-talet. Den första undersökningen gjordes 
av Andersson och Gustavsson (1982) och där redovisas metallhalter i dränerings-
vatten från 13 observationsfält.  Metallhalterna uppmättes vid en enstaka provtag-
ning i samband med snösmältningen våren 1979. I den andra studien av Andersson 
m.fl. (1988) studerades koncentrationer av metaller i dräneringsvattnet från sju 
observationsfält under två agrohydrologiska år (1983/84 och 1984/85). Samma data 
(från Andersson m.fl., 1988) användes av Ejhed m.fl. (2005) vid beräkning av 
binärt samband mellan pH-värde i matjord och metallhalter i dräneringsvatten. Det 
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tredje datamaterialet ingår i ett pågående forskningsprojekt ”Källfördelning av 
fosfortransport i vattendrag” där dräneringsvatten från 9 observationsfält har analy-
serats på drygt 70 variabler (multielementanalys med ICP-MS) (Joakim Ahlgren, 
SLU, pers. komm.). Provtagningen har skett 2008-2009 och varje station är provta-
gen 2-3 gånger.  

Studierna av Andersson och Gustavsson (1982) och Andersson m.fl. (1988) ansågs 
efter en första granskning vara för osäkra att ta med i en fortsatt analys eftersom 
metallhalterna är analyserade med atomabsorptionspektrometri som ofta hade en 
högre detektionsgräns och sämre precision än ICP-MS som mer allmänt används 
idag. Samma urval gjordes även för metallbelastning i avrinning från skogsmark 
och övrig mark (se kapitel om skogsmark och övrig mark). Det återstående materi-
alet, metalldata från forskningsprojektet ”Källfördelning av fosfortransport i vat-
tendrag”, är analyserat med ICP-MS och anses således vara mer jämförbart med 
övriga data på typhalter från jordbruksmark, skogsmark och övrig mark. I Tabell 7 
redovisas medelvärden för Cd, Zn, Cu, Pb och Ni från varje observationsfält, me-
dan Hg-halter i dräneringsvatten inte har kunnat detekteras. Från samma observa-
tionsfält finns data på lerinnehåll, mullinnehåll och jordart (Tabell 8). Dessa data är 
preliminära data från jordartsprovtagning 2005 (Gunnar Torstensson & Barbro 
Ulén, pers. komm.).  
  
Tabell 7 - Medelvärde av metallkoncentrationer i dräneringsvatten från 9 observa-

tionsfält. N = antal provomgångar. 
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Tabell 8 - Ekoregion, jordart, lerinnehåll (%) och mullhalt (%) för de studerade ob-

servationsfälten. 
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Punktkällor 
Reningsverk 

Utsläpp från kommunala reningsverk har sammanställts från uppgifter i EMIR 
avseende år 2008. Populationen omfattar samma verk som ingick i underlaget till 
Statistiskt Meddelande (SM) Utsläpp till vatten 2008 (SCB 2010). Det innebär i 
stora drag de verk som är dimensionerade för mer än 20 000 pe. Mindre verk behö-
ver inte mäta metaller i utgående vatten men har naturligtvis vissa sådana utsläpp 
ändå. Dessa utsläpp har hittills inte schablonberäknats i SM. De värden som hänför 
sig till 2008 är framtagna antingen från emissionsdeklarationer från SMP (Svenska 
Miljörapporterings Portalen) eller från textdelarna, som ofta men inte alltid finns i 
SMP. Övriga värden är hämtade från underlagsfilen till SM 2006. Utsläppsdata 
från år 2006 har använts i de fall det var fel i utsläppsdata år 2008 eller då det inte 
fanns utsläpp registrerat för år 2008 och ingen uppgift om nedläggning registrerats. 
I EMIR finns 121 kommunala reningsverk med utsläpp av metaller till vatten. 48 
anläggningar har utsläpp av metaller direkt till havet och 73 anläggningar släpper 
ut metaller till inlandsvatten. Det finns data för ett ytterligare ett fåtal mindre verk 
som nu ingår i summorna för industri för att hålla jämförbarhet med resultat redo-
visade i SM.  

Industrier 

För industrier har alla utsläpp samlats från branscher som funnits i EMIR vid uttag 
under hösten 2009 (20090930) utom nedlagda gruvor och reningsverk vilka redovi-
sas separat under egna rubriker. Utsläpp till mottagarkod vatten och grundvatten 
har inkluderats. Mottagarkod ej relevant (ER) och okänd har noterats, men inget 
utsläpp har inkluderats med dessa mottagarkoder. Anläggningar som inkluderats i 
rapportering till E-PRTR och utsläpp i siffror har inkluderats i denna rapport som 
en delmängd och kompletteringar har gjorts genom uttag av resterande anläggning-
ar ur EMIR.  
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METOD FÖR GRANSKNING AV UTSLÄPP AV METALLER TILL VATTEN 

Den vanliga granskningen för E-PRTR gäller för rapportering av värden över trös-
kelvärdet för varje metall. Det gör att man koncentrerar sig på att kontrollera dessa 
värden. För att fånga upp eventuella för låga rapporteringar, där man t.ex. har angi-
vit i kg/år när ton/år efterfrågats, jämförs dock även låga värden med data från 
tidigare år, och med en erfarenhetsmässig bedömning av utsläppen från branschen. 

En lista på de 20 största utsläppen för varje parameter jämförs med tidigare år för 
att hitta företag som saknas (ingen uppgift, lägre utsläpp eller enhetsfel) och till-
kommit (nytt, ökat utsläpp eller enhetsfel). Stora avvikelser kontrolleras mot egen 
och omgivningens kännedom, branschstatistik eller ibland på internet. 

Alla misstänkt felaktiga värden och saknade uppgifter i den första granskningen 
rapporteras i en fellista till NV och uppgiftslämnare, och man får svar och kom-
mentarer till en andra granskning. De flesta frågetecken klaras ut, och i granskning 
2 kommenteras en ny lista. 

I detta projekt har granskningen genomförts på samtliga anläggningar utöver E-
PRTR anläggningar som registrerat utsläpp i EMIR 2007, 2006 och 2005. Förfa-
randet med fellista som rättas, har inte genomförts i projektet utan rättelser har 
skett genom att använda 2006 års data eller genom uppgifter i de enskilda företa-
gens Miljörapport. Utsläpp från år 2005 har enbart använts för att kontrollera för-
ändring i utsläppsmängder jämfört med 2007 och 2006. Anläggningar med utsläpp 
som enbart finns från år 2005 har inte inkluderats i summeringarna i detta projekt. 
De motsvarar 48 anläggningar med totalt Cd 4 kg/år, Cu 290 kg/år, Hg 2 kg/år, Ni 
130 kg/år, Pb 150 kg/år och Zn 1510 kg/år för hela landet. 

AVFALLSANLÄGGNINGAR 

Det finns 3846 avfallsanläggningar i EMIR (branschkod 92.08 till 92.15, 92.20, 
92.30, 92.50, 92.99, 92-1, 92-2, 92.03.01 till 92.03.06, 92.03.81, 92.03.84, 
92.03.86, 92.04.01, 92.04.02, 92.05.01 till 92.05.04, 92.06.01, 92.06.02, 92.07.01 
till 92.07.03, 92.07.50, 92.07.g3, 92.07.g4, 92.10.01 till 92.10.03, 92.10.50, 
92.621-1). Av dessa utgör 833 aktiva anläggningar med A eller B instanskod och 
ytterligare 958 aktiva anläggningar med C eller U instanskod. 2048 anläggningar 
finns i EMIR som är vilande och samtliga har en notering om datum när de blev 
nedlagda. I DIAdatabasen ("Data om avfallsbehandlingsanläggningar - underlag 
för viss internationell avfallsrapportering", sammanställdes år 2004 av SMED) 
finns fler anläggningar än i EMIR, 6792 avfallsanläggningar (uttag 2007_06_28) 
varav 4828 aktiva anläggningar (2948 st aktiva med A och B instanskod).  

GRUVOR 

Antalet aktiva gruvanläggningar har sammanställts från EMIR och motsvarar 45 
anläggningar varav 41 har instanskod A, 3 anläggningar har instankod B och 1 
anläggning C (branschkod 23.01.01, 23.01.02, 23.01.50). I EMIR finns också 14 
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vilande anläggningar. Utsökning av utsläpp har skett under hösten 2009 
(20090930) för data avseende år 2007, 2006 och 2005 och data har granskats enligt 
redovisat förfarande.  

NEDLAGDA GRUVOR OCH GRUVDEPONIER 

Underlaget till transporterade metallmängder från gruvdeponierna består i huvud-
sak av diverse konsultrapporter eller miljörapporter som levererats till oss av läns-
styrelserna. Samtliga län som har bedömts vara intressanta i gruvnäringssynpunkt 
har kontaktats och ombetts skicka befintliga rapporter. Vilka län som bedömts vara 
aktuella har bestämts av egna erfarenheter och stämts av muntligen med Ulf Qvar-
fort vid FOI. 

Generellt kan sägas att underlaget för transporterade mängder är osäkra. Halterna 
utgörs oftast av enstaka ytvattenprover under ett år och flödesuppgifter utgörs av 
enkla uppskattningar i fält eller antagna årsnederbörder. Siffrorna ska därför be-
traktas som högst osäkra och ger snarast en fingervisning om storleksordningen på 
läckaget.  

För vissa gruvobjekt redovisas läckaget i intervall (ex 0,6 -60 kg) I dessa fall har 
det högre värdet använts i sammanställningen. 

Underlag som ej inkluderats: 
Två större databaser har identifierats som potentiella datakällor för metalläckage 
från gruvavfall:  

• MIFO-databasen innehåller ett stort antal gruvobjekt som är identifierade 
och koordinatsatta. Dock har databasen inte utnyttjats i denna datainsam-
ling, då den inte innehåller uppgifter om transporterade mängder. De allra 
flesta av objekten i databasen innehåller inga uppgifter mer än att det är en 
nedlagd gruva och var den är lokaliserad. De objekt som undersökts mer 
noggrant har med största sannolikhet inkluderats i denna datainsamling ge-
nom direkt kontakt med länsstyrelserna. Samtal om detta har förts med Ul-
rika Nilsson (nationell MIFO-samordnare) på länsstyrelsen i Gävleborgs 
län. 

• SGU´s Gruvdatabas innehåller uppgifter om historisk produktion för järn-
malmsgruvor i Sverige, samt uppgifter om sulfidmalmsgruvor hämtat från 
länsstyrelserna. Eftersom järnmalmsgruvor i regel brukar bortses ifrån när 
man diskuterar metalläckage, är det främst sulfidmalmsgruvor som är in-
tressanta i detta sammanhang. Då informationen om dessa, i bästa fall, är 
identisk med vad som kan hittas i MIFO-databasen har ingen vidare under-
sökning av gruvdatabasen gjorts. Samtal om detta har förts med Åke Berg 
vid SGU och Ulf Qvarfort vid FOI. 

Enskilda avlopp 

De flesta metaller som förekommer i avloppsvatten (Tabell 9) återfinns i komplex-
bundet suspenderat material. Speciellt organiskt material komplexbinder metaller. 
Olika metaller uppträder på olika sätt beroende på dess egenskaper. Kadmium, 
koppar, bly och krom är ofta bundet till organiskt material, medan zink i mindre 



  

32

omfattning binder till organiskt material. Fria metalljoner förekommer generellt i 
mindre omfattning. Därför hamnar de flesta tungmetaller till slut i avloppsslammet. 
(Magnusson, J., 2003). 

Tabell 9-Schabloner för metallinnehåll [mg/pe, år] i orenat avloppsvatten enligt (NV, 

2002) 

 Urin Fekalier BDT Totalt 
Cd 0,4 3,7 18 22,1 
Hg 0,5 7,6 10 18,1 
Pb 0,7 7,3 432 440 
Ni 2,6 27 660 689,6 
Cu 37 402 3 211 3 650 
Zn 16 2 800 5 600 8 416 

Avloppsvatten från fastigheter med enskilt avlopp leds normalt till en slamavskilja-
re där större partiklar sedimenterar. Cirka en tredjedel av alla enskilda avlopp har 
ingen ytterligare rening även om det finns lagkrav på detta. De fastigheter som har 
ytterligare rening har ofta en markbädd eller infiltrationsbädd där avloppsvattnet 
renas genom naturliga processer under perkolation genom marken ner till underlig-
gande dräneringsledning (markbädd) eller grundvattenyta (infiltrationsbädd).  

Eftersom partiklarna i markbäddar utgörs av sand och även infiltrationsbäddarna 
mestadels består av friktionsjordar (för att möjliggöra god perkolation) kommer 
metallavskiljningen i dessa anläggningar att bli låg, då dessa jordarter har få ”plat-
ser” som kan binda metaller. Eftersom anläggningarna belastas under lång tid är 
det troligt att bäddarna blir mättade och inte kan hålla några metaller alls. Projektet 
har därför ansatt nollrening för dessa reningssteg.  
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Tabell 10-Fördelning av metaller mellan vatten och slamfas i kommunala reningsverk 

(Tabell hämtad från Naturvårdsverket, 2002) 

*) Långtgående kvävereningen antagen med rimlig säkerhetsmarginal: 20% lägre utsläpp 
än det högst satta kravet för närvarande; 10 mg N-tot/l. 
**) Utav kväve till slam beräknas hälften komma från fekalier och hälften från BDT. Urin 
beräknas inte bidra med kväve till slam. 
***) Långtgående fosforavskiljning antagen med rimlig säkerhetsmarginal: 20% lägre 
utsläpp än det högst satta kravet för närvarande; 0,3 mg P-tot/l 

  
Eftersom ett minireningsverk fungerar som ett kommunalt reningsverk antar pro-
jektet för dessa anläggningstyper avskiljning enligt Tabell 10.  

Projektet uppskattar att 25% av de metaller som fastnar i reningsverksslammet 
avskiljs i slamavskiljaren (pers. kommentar Mats Ek, IVL). Resten ingår i det bio- 
och kemslam som bildas i konventionella reningsverk. Dessa antaganden ger upp-
hov till utsläppsmängder per personekivalent och år enligt Tabell 11.  

Tabell 11-Schabloner för metallinnehåll [mg/pe, år] ut från olika typer av reningsan-

läggningar baserat på resonemang ovan. 

 Slamavskiljare Markbädd Infiltrationsbädd Minirening sverk
Cd 19,89 19,89 19,89 8,84 
Hg 16,29 16,29 16,29 7,24 
Pb 418 418 418 88 
Ni 560,3 560,3 560,3 517,2 
Cu 3 513,1 3 513,1 3 513,1 547,5 
Zn 8 100,4 8 100,4 8 100,4 1 262,4 
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Främst två datakällor används för beräkningar av utsläpp från enskilda avlopp: 
1. Enkätuppgifter från Sveriges kommuner ger information om antalet fastigheter 
med enskilt avlopp uppdelat på permanentboende och fritidshusboende och vilken 
typ av rening som används. 

2. Uppgifter från fastighetstaxerings- fastighets- och befolkningsregister hos SCB 
ger belastningsinformation, dvs information om hur många persondagar fastigheten 
används.  

De två datakällorna har delvis olika definitioner av vad som anses vara ett enskilt 
avlopp. Uppgifterna från SCB:s registerbearbetningar avser förhållandena för fas-
tigheten. På en fastighet som kan bestå av många skiften och byggnader kan det 
finnas flera enskilda avlopp. Flera fastigheter kan också ha ett gemensamt enskilt 
avlopp. I registren anses varje fastighet ha ett enskilt avlopp. Personer är folkbok-
förda på fastighet, därmed kan man beräkna belastningen från varje enskild fastig-
het. 

I kommunerna däremot avser man ofta själva avloppet (slamavskiljare+eventuell 
efterföljande rening) när man talar om enskilda avlopp. Detta skapar problem vid 
samkörning av uppgifterna varför SMED i en aktuell enkät efterfrågar fastighets-
uppgifter, i den mån information går att ta fram (SMED genomför en enkät förfrå-
gan till kommunerna på uppdrag av Naturvårdsverket våren 2010). 

Eftersom vissa kommuner har mycket bra statistik rörande enskilda avlopp och 
andra i det närmaste obefintlig måste SMED göra vissa antaganden för att kunna 
beräkna belastningen från alla Sveriges kommuner: 

BELASTNINGSBERÄKNINGAR 

Enkätsvaren från kommunerna och SCBs registerstatistik matas in i en gemensam 
Microsoft Access databas varefter värden tillskrivs (bortfallsersättning) för att 
skapa en komplett databas innan beräkningar sker genom SQL-frågor mot databa-
sen. Resultaten tas fram på standardavrinningsområde (delaro05) och aggregeras 
därefter upp till vattendistriktsnivå.  

Följande förutsättningar ligger till grund för beräkningarna: 
� En permanentbostad utnyttjas 65% av dygnet (Naturvårdsverket, 1995) 
� Ett fritidshus nyttjas 180 dagar per år, hela dygnet (SCB, 2004)  

Beräkningsgången är som följer: 
1. Beräknad fördelning av reningstekniktyper per kommun. 
2. Fördelning av antalet persondagar på de olika reningstekniktyperna. 
3. Beräknad belastning av de olika metallerna för respektive reningstekniktyp 

samt totalt för varje kommun.  
4. Beräkning av belastningen per delavrinningsområde. 
5. Aggregering av belastning på vattendistriktsnivå. 
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Resultat 
Diffusa källor 
Dagvatten 

Resultaten av belastningsberäkningarna redovisas för hela landet i Tabell 12. 

Tabell 12 - Belastning från dagvatten för hela Sverige.  
Bruttobelastning 

[kg/år] Cd Hg Pb Ni Cu Zn 
Tätort 600 70 12 580 6 450 23 020 97 680
Statliga vägar 70 30 7 530 740 14 880 14 720
Totalt 670 100 20 110 7 190 37 900 112 400

Rening i Vägverkets ca 400 dammar har inte kunnat uppskattas inom projektet. 



  

36

Deposition 

Depositionen redovisas som kartor med kg/km2 och år deponerad metall som me-
delvärde för år 2003-2005 i Figur 4 till Figur 6. Depositionen av metaller har en 
tydlig gradient med högst nedfall i södra Sverige och avtagande nedfall norrut, men 
även en öst-västlig gradient med högst nedfall i östra Sverige och avtagande nedfall 
västerut. 

Figur 4 Deposition av Cd och Zn (kg/km2 och år) medelvärde från år 2003-2005. 
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Figur 5 Cu och Ni deposition (kg/km2 och år) medelvärde år 2003-2005 
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Figur 6 Pb (kg/km2 och år) och Hg (g/km2 och år) deposition medelvärde år 2003-2005 

Skogsmark och övrig mark 

Resultaten av beräkningen av typhalt för skogsmark och övrig mark redovisas som 
medianhalt för respektive metall och ekoregion i Tabell 13 och Tabell 14. Beräk-
ningarna visar relativt stora skillnader i typhalter för Cd, Pb, Ni, Cu och Zn mellan 
norra och södra Sverige för både skogsmark och övrig mark. Typhalterna i norra 
Sverige ligger mer än 50 % lägre än halterna i södra Sverige, vilket kan förklaras 
främst med mindre luftdeposition i norra Sverige. Typhalterna för Cd bör tolkas 
med försiktighet, eftersom många uppmätta halter ligger nära eller under rapporte-
ringsgränsen (0,005 µg/l). Vid jämförelse av typhalter mellan skogsmark och övrig 
mark så visar skogsmarken generellt högre typhalter för Cd, Hg, Pb och Zn medan 
Ni och Cu har liknande eller något högre typhalt för övrig mark. En trolig orsak 
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kan vara att inom övrig mark ingår våtmarker som binder metaller mer effektivt på 
grund av inbindning till organiskt material samt bildning av metallsulfider. 

Tabell 13 - Beräknade typhalter av metallkoncentrationer i avrinning från skogs-

mark. Alla halter i µg/l förutom Hg (ng/l) och halterna avser medianhalter.

Typhalt Cd Hg Pb Ni Cu Zn 
Ekoregion 1 0,005 1,20 0,05 0,20 0,31 1,04
Ekoregion 2 0,007 2,37 0,21 0,21 0,26 2,05
Ekoregion 3 0,010 3,75 0,25 0,28 0,47 2,84
Ekoregion 4 0,029 5,67 0,59 0,72 0,71 5,98
Ekoregion 5 0,072 2,80 0,52 0,57 0,55 8,35
Ekoregion 6 0,025 3,16 0,46 0,56 1,43 5,85
Ekoregion 7 0,053 3,29 0,47 0,40 0,44 3,48

Tabell 14 - Beräknade typhalter av metallkoncentrationer i avrinning från övrig 

mark. Alla halter i µg/l förutom Hg (ng/l) och halterna avser medianhalter.

Typhalt Cd Hg Pb Ni Cu Zn 
Ekoregion 1 0,005  0,05 0,20 0,31 1,04

Ekoregion 2 0,005 1,06 0,05 0,20 0,31 1,04

Ekoregion 3 0,006 1,60 0,16 0,24 0,50 2,08

Ekoregion 4 0,015 0,38 0,48 1,20 1,78 4,16

Ekoregion 5 0,052 1,95 0,39 1,00 0,74 11,00

Ekoregion 6 0,011 2,58 0,43 0,58 1,15 3,93

Ekoregion 7 0,012 0,15 0,49 0,57 3,10

I Tabell 15 redovisas typhalter för de beräknade Hg-halterna för både skogsmark 
och övrig mark utifrån Hg–TOC sambandet. Typhalten redovisas som medianhalt 
för varje ekoregion.  

Tabell 15 - Beräknade typhalter för kvicksilver som beräknats utifrån Hg-TOC sam-

bandet i avrinning från skogsmark och övrig mark. Alla halter i ng/l.

Typhalt Hg skogsmark Hg övrig mark 
Ekoregion 1 1,20 1,20

Ekoregion 2 2,37 1,20

Ekoregion 3 3,75 2,39

Ekoregion 4 5,67 4,14

Ekoregion 5 2,80 2,62

Ekoregion 6 3,16 2,70

Ekoregion 7 3,29 3,27
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Då vattendragen där Hg finns uppmätt är väldigt få till antalet för både skogsmark 
och övrig mark blir därför de beräknade typhalterna för Hg väldigt osäkra att an-
vända för hela ekoregioner och vidare för belastningsmängder på haven. Däremot 
överensstämmer resultaten för de beräknade Hg-halterna utifrån Hg-TOC samban-
det bra överens med de uppmätta Hg-halterna och därför föreslås att de används 
vid beräkning av typhalter för varje enskild ekoregion istället för de uppmätta Hg-
halterna.   

Jordbruksmark 

Halterna av metaller i de två datamaterial, jordbruksdominerade vattendrag och 
nationella observationsfält, som använts i denna rapport har en variation som är 
relativt stor och svår att interpolera till en yttäckande beskrivning av typiska halter 
i de olika ekoregionerna. Bedömningen är att datamaterialet är alldeles för litet för 
att ge en representativ typhalt för varje ekoregion och istället ges här en typhalt för 
hela landet (Tabell 16). Det ansågs även svårt att sammanfoga de båda datamateria-
len eftersom det ena materialet baseras på metallkoncentrationer i vattendrag i 
avrinningsområden med mer än 30 % åkermark och det andra på metallkoncentra-
tioner i dräneringsvatten från jordbruksfält. Metallkoncentrationerna är generellt 
högre i dräneringsvattnet från observationsfälten, förutom för Cd. Detta borde vara 
normalt då vi här har 100 % jordbruksmark medan det andra datamaterialet kan ha 
stora inslag i avrinningen från andra marktyper varifrån metallkoncentrationer inte 
lakas ut i samma grad. Därför föreslås nu en nationell typhalt för Cu, Zn, Cd, Pb 
och Ni som är en medianhalt av metallkoncentrationer i dräneringsvattnet från 9 
observationsfält. Medianhalten för Cd är visserligen något lägre (0,012 µg/l) från 
observationsfälten än från de jordbruksdominerande vattendragen (0,017 µg/l), 
men då skillnaden är relativt liten och spridningen av datapunkterna är ojämnt 
fördelade över landet samt datamaterialet är för tunt så väljer vi att ändå använda 
en typhalt som baserar sig på 100 % jordbruksmark. Kvicksilverhalten i dräne-
ringsvatten har inte kunnat detekteras utan istället föreslås en nationell Hg-typhalt 
som är baserad på mätdata från jordbrukspåverkade vattendrag beräknad utifrån 
Hg-koncentrationer i tre av dessa vattendrag. 

Tabell 16 - Föreslagna nationella typhalter för jordbruksmark .  
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Punktkällor 
Reningsverk 

Samtliga 121 kommunala avloppsreningsverk (KARV) med utsläpp till vatten 
registrerat i EMIR avseende år 2008 eller senast tillgängligt år har utsläpp av alla 
metaller Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, Ni. Resultaten redovisas separat för KARV i  
Tabell 24 till Tabell 34 per vattendistrikt.  
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Industrier 

Industrianläggningarna i Tabell 17 omfattar utsläpp av metaller på riket från samt-
liga tillsynsklasser A, B, C och U och samtliga branscher även avfallsanläggningar 
utom reningsverk (denna tabell omfattar även nedan beskrivna gruvanläggningar). 

Tabell 17 Industriutsläpp av metaller till vatten från samtliga tillsynsklasser och 

branscher (även nedlagda gruvdeponier enligt nedan) utom reningsverk, granskat 

uttag från EMIR gällande hela riket år 2007 eller senast tillgängligt år. 

,����������������
-��	�(�++����������

�������

Cu 280 21376
Hg          

        
168 62

Ni 288 6061
Pb 240 3397
Zn 361 191978
Cd 218 770

AVFALLSANLÄGGNINGAR 

Totalt 1709 aktiva avfallsanläggningar i EMIR har inget utsläpp registrerat för år 
2007 eller 2006 d.v.s. enbart 82 aktiva anläggningar har registrerade utsläpp av 
metallerna till vatten. Enbart 2 nedlagda anläggningar har registrerat utsläpp 2006 
eller 2007. Utsläppen redovisas summerade i resultat-tabellerna tillsammans med 
andra EMIR data i posten industri och totalt för Sverige i Tabell 18. 

Tabell 18 Utsläpp från avfallsanläggningar till vatten eller grundvatten avseende år 

2007 enligt EMIR data. 

parameterkortnamn värde_kg

Cd 5

Cr 15

Cu 145

Hg 4

Ni 112

Pb 82

Zn 616

Det kan vara åtskilligt fler som har utsläpp av metaller, men där läckagen bedömts 
vara under gränsvärden för mätning. Närmare 200 anläggningar ytterligare kan 
vara potentiella källor till metall läckage, framför allt uppkommer metall läckaget 
från sorteringsytor medan deponier och nedlagda deponier ofta inte medför höga 
metallhalter (Jan-Olov Sundqvist IVL Svenska Miljöinstitutet AB, pers. komm.).
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GRUVOR 

Aktiva 
Enbart 12 aktiva gruvanläggningar (inga vilande) har registrerat utsläpp till motta-
garkod vatten eller grundvatten i EMIR. Dessa utsläpp är summerade i resultat 
tabellerna tillsammans med andra EMIR data under benämningen industri. Utsläpp 
totalt för Sverige redovisas i Tabell 19 

Tabell 19 Utsläpp från aktiva gruvanläggningar av metaller totalt för Sverige. Utsläp-

pen ingår i "industri" i tabellerna med summor per vattendistrikt.  

parameter värde_kg

Cd 12

Cu 263

Hg 0.2

Ni 223

Pb 241

Zn 3215

Nedlagda gruvor och deponier 
Från i princip alla nedlagda gruvområden där metalläckage redovisats finns ut-
släppsdata för Cu och Zn. Flertalet redovisar också siffror för Pb och Cd, men långt 
ifrån alla. Cd och Pb är de metaller som troligen främst borde mätas oftare då 
många gruvobjekt tycks läcka betydande mängder, och giftigheten är relativt hög. 
Väldigt få områden redovisar något läckage av Ni, och inga siffror på Hg har hit-
tats. Enligt tidigare erfarenhet läcker Ni generellt inte så mycket från gruvobjekt, 
men undantag finns. Det finns sannolikt ett mindre antal objekt där ett märkbart Ni-
läckage förbisetts pga avsaknad av mätningar. Hg är inte en metall som normalt 
beaktas vid metalläckage från gruvavfall och därför har heller inga mätningar 
gjorts. Läckaget av Hg är antagligen försumbart i relation till läckaget från skogs-
marken generellt. Totala utsläppen av metaller från nedlagda gruvdeponier sam-
manställda inom denna studie redovisas i Tabell 20 och ingår i sammanställningar-
na per vattendistrikt i  
Tabell 24 till Tabell 34 under "Industrier". 

Tabell 20 Utsläpp till vatten från nedlagda gruvdeponier av metaller totalt för Sveri-

ge. Utsläppen ingår i "industri" i tabellerna med summor per vattendistrikt. 

Antal nedlagda gruvan-
läggningar 

Parameter Utsläpp till vatten kg/år 

28 Cd 137
53 Cu 12335
5 Ni 54

35 Pb 674
57 Zn 96562
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Enskilda avlopp 

Beräkningar med den nya metodiken tillämpad i denna rapport ger något lägre 
resultat avseende utsläpp av metaller på hela riket (Tabell 21) jämfört med tidigare 
rapport (Ejhed m.fl. 2005).  

Tabell 21 - Metallutsläpp från enskilda avlopp på hela riket beräknad i denna studie. 

Cd Hg Pb Ni Cu Zn 

Kg/år 14 12 303 406 2548 5876

Bruttobelastning 
Den totala bruttobelastningen av metallerna Cd, Hg, Pb, Ni , Cu och Zn redovisas i 
Tabell 22 och i Figur 7 till Figur 9. Bruttobelastningen av samtliga metaller är lägst 
i vattendistrikten som avvattnar till Norra Egentliga Östersjön och Södra Egentliga 
Östersjön, mellan 9 och 16 % av bruttobelastningen för hela Sverige, vilket beror 
på att markarealen är minst i de distrikten. Övriga vattendistrikt har ungefär lika 
hög andel av belastningen för hela Sverige. 

Tabell 22 Bruttobelastning (kg/år) för metallerna Cd, Hg, Pb, Ni , Cu och Zn baserat 

på summering av punktkällor och diffusa källor. 

Vattendistrikt Cd Cu Ni Pb Zn Hg

Bottenviken 861 33736 21095 19300 195000 217

Bottenhavet 1182 46226 22604 21348 306552 213

Norra Östersjön 469 21081 13480 10553 89105 78

Södra Östersjön 672 26983 17879 12471 111838 102

Västerhavet 1397 61837 35559 28709 246667 201

Hela Sverige 4581 189863 110617 92381 949162 811

Källorna redovisas för respektive metall i Tabell 23 till Tabell 34. För samtliga 
metaller står de diffusa källorna för merparten av den totala bruttobelastningen, för 
Cd, Cu och Hg mer än 80 % och för Pb och Ni mer än 90 %. Fördelningen mellan 
de diffusa källorna skiljer sig däremot åt. För Cd, Pb och Hg har läckage från skog 
och hygge och depositionen på sjöyta beräknats vara de dominerande källorna. För 
Hg är bidragen från övrig mark och dagvatten i tätort också betydande. För Cu är 
skog och hygge den största källan, men övriga diffusa källor fördelas ungefär lika. 
Ni har störst belastning från skog och hygge samt från jordbruksmark. I Västerha-
vets vattendistrikt står jordbruksbelastningen för cirka 50 % av den diffusa belast-
ningen av Ni. Zn har något lägre bidrag från diffusa källor, ca 77 % av totala brut-
tobelastningen relativt jämnt fördelat mellan de diffusa källorna. 20 % av den totala 
bruttobelastningen av Zn har beräknats komma från industrier och störst belastning 
i Bottenhavets vattendistrikt. Av punktkällorna är industri den klart största källan 
till Cd och Pb (mer än 90 %) medan för Cu fördelas punktkällorna mer jämt mellan 
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KARV och industri (cirka 30 respektive 60 %). Både Cd och Cu har störst belast-
ning från punktkällor i norra Sverige medan Ni har relativt jämn fördelning av 
belastning av punktkällor för alla vattendistrikt. Hg har störst belastning från 
punktkällor i södra Sverige. 

Tabell 23 Cd (kg/år) bruttobelastning från diffusa källor baserat på avrinningsperio-

den 1985-2004. 

Vattendistrikt Skog, 
hygge,  

Övrig 
mark 

Jord-
bruks-
mark 

Dagvat-
ten 
tätort 

Dagvat-
ten 
väg-
mark 

Deposi-
tion på 
sjöyta 

Summa 

Bottenviken 300 160 10 40 10 230 750

Bottenhavet 330 90 10 80 10 250 770

Norra Östersjön 110 10 20 130 10 130 410

Södra Östersjön 240 40 30 120 10 110 550

Västerhavet 440 80 50 230 20 450 1270

Hela Sverige 1420 380 120 600 60 1170 3750

Tabell 24 Cd (kg/år) bruttobelastning från punktkällor, KARV avseende år 2008, 

industri år 2007 och enskilda avlopp statistik 2005.  

Vattendistrikt Enskilda avlopp KARV Industri* Summa

Bottenviken 1 3 107 111

Bottenhavet 2 9 401 412

Norra Östersjön 3 12 45 60

Södra Östersjön 3 11 108 122

Västerhavet 5 15 109 129

Hela Sverige 14 50 770 834

* Industri omfattar utsläpp från nedlagda gruvdeponier och samtliga anläggningar med registrerade 

utsläpp i EMIR utom kommunala avloppsreningsverk >20 000 pe som redovisas i tabellen under 

KARV. 

Tabell 25 Cu (kg/år) bruttobelastning från diffusa källor baserat på avrinningsperio-

den 1985-2004. 

Vattendistrikt Skog  
hygge 

Övrig 
mark 

Jord-
bruks-
mark 

Dagvat-
ten 
tätort 

Dagvat-
ten 
väg-
mark 

Deposi-
tion på 
sjöyta 

Summa 

Bottenviken 13150 9310 1390 1540 2230 3210 30830

Bottenhavet 13700 4790 2930 3170 3110 3320 31020

Norra Östersjön 2980 1160 4150 5120 2050 1390 16850

Södra Östersjön 4020 1640 8110 4680 3150 1180 22780

Västerhavet 17800 4470 13810 8520 4250 5170 54020

Hela Sverige 51650 21370 30390 23030 14790 14270 155500



  

45

Tabell 26 Cu (kg/år) bruttobelastning från punktkällor, KARV avseende år 2008, 

industri år 2007 och enskilda avlopp statistik 2005. 

Vattendistrikt Enskilda avlopp KARV Industri* Summa

Bottenviken 150 434 2322 2906

Bottenhavet 393 926 13887 15206

Norra Östersjön 508 2804 1082 4394

Södra Östersjön 568 2830 805 4203

Västerhavet 929 4229 3326 8484

Hela Sverige 2548 11224 21422 35194

* Industri omfattar utsläpp från nedlagda gruvdeponier och samtliga anläggningar med registrerade 

utsläpp i EMIR utom kommunala avloppsreningsverk >20 000 pe som redovisas i tabellen under 

KARV. 

Tabell 27 Ni (kg/år) bruttobelastning från diffusa källor baserat på avrinningsperio-

den 1985-2004. 

Vattendistrikt Skog, 
hygge 

Övrig 
mark 

Jord-
bruks-
mark 

Dagvat-
ten 
tätort 

Dagvat-
ten 
väg-
mark 

Deposi-
tion på 
sjöyta 

Summa 

Bottenviken 9510 6100 1540 440 60 2290 19940

Bottenhavet 10350 3240 3250 880 100 2150 19970

Norra Östersjön 2820 800 4600 1380 150 900 10650

Södra Östersjön 4030 1330 9010 1320 160 700 16550

Västerhavet 8650 2450 15330 2430 260 3210 32330

Hela Sverige 35360 13920 33730 6450 730 9250 99440

Tabell 28 Ni (kg/år) bruttobelastning från punktkäl lor, KARV avseende år 2008, 

industri år 2007 och enskilda avlopp statistik 2005. 

Vattendistrikt Enskilda avlopp KARV Industri* Summa

Bottenviken 24 362 769 1155

Bottenhavet 63 316 2255 2634

Norra Östersjön 81 2263 522 2866

Södra Östersjön 91 710 528 1329

Västerhavet 148 1228 1996 3372

Hela Sverige 407 4879 6070 11356

* Industri omfattar utsläpp från nedlagda gruvdeponier och samtliga anläggningar med registrerade 

utsläpp i EMIR utom kommunala avloppsreningsverk >20 000 pe som redovisas i tabellen under 

KARV. 
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Tabell 29 Pb (kg/år) bruttobelastning från diffusa källor baserat på avrinningsperio-

den 1985-2004. 

Vattendistrikt Skog, 
hygge,  

övrig 
mark 

Jord-
bruks-
mark 

Dagvat-
ten 
tätort 

Dagvat-
ten 
väg-
mark 

Deposi-
tion på 
sjöyta 

Summa 

Bottenviken 8780 2660 200 850 750 5430 18670

Bottenhavet 9630 1660 420 1730 1210 5260 19910

Norra Östersjön 2340 360 600 2730 1390 2560 9980

Södra Östersjön 3510 580 1160 2570 1630 2430 11880

Västerhavet 7560 1720 1980 4710 2510 9190 27670

Hela Sverige 31820 6980 4360 12590 7490 24870 88110

Tabell 30 Pb (kg/år) bruttobelastning från punktkällor, KARV avseende år 2008, 

industri år 2007 och enskilda avlopp statistik 2005. 

Vattendistrikt Enskilda avlopp KARV Industri* Summa

Bottenviken 18 37 575 630

Bottenhavet 47 85 1306 1438

Norra Östersjön 60 189 331 580

Södra Östersjön 68 113 410 591

Västerhavet 111 170 809 1090

Hela Sverige 304 594 3431 4329

* Industri omfattar utsläpp från nedlagda gruvdeponier och samtliga anläggningar med registrerade 

utsläpp i EMIR utom kommunala avloppsreningsverk >20 000 pe som redovisas i tabellen under 

KARV. 

Tabell 31 Zn (kg/år) bruttobelastning från diffusa källor baserat på avrinningsperio-

den 1985-2004. 

Vattendistrikt Skog, 
hygge,  

fjäll, 
övrig 
mark 

Jord-
bruks-
mark 

Dagvat-
ten 
tätort 

Dagvat-
ten 
väg-
mark 

Deposi-
tion på 
sjöyta 

Summa 

Bottenviken 91980 39650 1760 6720 1930 33510 175550

Bottenhavet 99470 22420 3720 13200 2810 37030 178650

Norra Östersjön 24000 3280 5270 20930 2290 14030 69800

Södra Östersjön 36490 7970 10310 19990 3140 11320 89220

Västerhavet 88580 19600 17550 36840 4470 49410 216450

Hela Sverige 340520 92920 38610 97680 14640 145300 729670
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Tabell 32 Zn (kg/år) bruttobelastning från punktkäl lor, KARV avseende år 2008, 

industri år 2007 och enskilda avlopp statistik 2005. 

Vattendistrikt Enskilda avlopp KARV Industri* Summa

Bottenviken 345 1426 17679 19450

Bottenhavet 906 2999 123997 127902

Norra Östersjön 1172 5926 12663 19761

Södra Östersjön 1309 4293 17016 22618

Västerhavet 2143 7235 21765 31143

Hela Sverige 5875 21880 193120 220875

* Industri omfattar utsläpp från nedlagda gruvdeponier och samtliga anläggningar med registrerade 

utsläpp i EMIR utom kommunala avloppsreningsverk >20 000 pe som redovisas i tabellen under 

KARV. 

Tabell 33 Hg (kg/år) bruttobelastning från diffusa källor baserat på avrinningsperio-

den 1985-2004. 

Vattendistrikt Skog, 
hygge,  

fjäll, 
övrig 
mark 

Jord-
bruks-
mark 

Dagvat-
ten 
tätort 

Dagvat-
ten 
väg-
mark 

Deposi-
tion på 
sjöyta 

Summa 

Bottenviken 111 46 1 5 5 27 195

Bottenhavet 118 26 2 10 7 31 194

Norra Östersjön 24 3 2 16 4 13 62

Södra Östersjön 31 5 5 15 7 12 75

Västerhavet 63 13 8 26 9 44 163

Hela Sverige 347 93 18 72 32 127 689

Tabell 34 Hg (kg/år) bruttobelastning från punktkällor, KARV avseende år 2008, 

industri år 2007 och enskilda avlopp statistik 2005. 

Vattendistrikt Enskilda avlopp KARV Industri* Summa

Bottenviken 1 4 17 22

Bottenhavet 2 7 10 19

Norra Östersjön 2 9 5 16

Södra Östersjön 3 12 12 27

Västerhavet 4 18 18 40

Hela Sverige 12 50 62 124

* Industri omfattar utsläpp från nedlagda gruvdeponier och samtliga anläggningar med registrerade 

utsläpp i EMIR utom kommunala avloppsreningsverk >20 000 pe som redovisas i tabellen under 

KARV. 
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Figur 7. Total bruttobelastning av Cu och Cd (kg/km2 och år). Klassgränserna är 20:e 

percentiler. 
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Figur 8. Total bruttobelastning av Hg och Ni (kg/km2 och år). Klassgränserna är 20:e 

percentiler. 
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Figur 9. Total bruttobelastning av Pb och Zn (kg/km2 och år). Klassgränserna är 20:e 

percentiler. 

Diskussion 
Jämförelser med flodmynningsresultat 
Den modellerade bruttobelastningen har jämförts med transporterade mängder i 
flodmynningarna från miljöövervakningsdata. Jämförelsen har gjorts mot median-
värdet och medelvärdet av flodmynningstransporten för tillgängliga år från 1996 
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till 2008. Detta eftersom beräknade resultat tagits fram för en medelavrinnings-
period 1985-2004 och läckagehalter för de diffusa källorna baseras på samtliga 
tillgängliga mätvärden för dagvatten och samtliga användbara data från miljööver-
vakningen från 1996 till 2008 för skog, hygge, myr, övrig mark och jordbruksmark. 
Trendanalyser av flodmynningdata har inte genomförts i projektet, men kan ha 
betydelse för jämförelsen om det är en tydlig trend eller stor förändring som skett i 
transport på grund av förändrad belastning. Trendanalyser har genomförts av me-
taller i vattendrag (Björkvald och Wällstedt 2009) och en avstämning av resultaten 
i bruttobelastning bör ske mot trender i flodmynningarna. Modellerade bruttobe-
lastningen har gett resultat som är av samma storleksordning som uppmätt trans-
port, vilket innebär att de största källorna troligen finns inkluderade i datamaterialet 
(Figur 10 och Figur 11). Det finns dock skillnader både mellan uppmätta transpor-
ter och modellresultat och mellan de olika metallerna (Tabell 35). Man kan förvänta 
sig att den beräknade bruttobelastningen ska vara högre än transporterade mängder 
i flodmynningarna eftersom det borde ske avskiljning av metallerna (retention) vid 
transport från inlandsvatten till havet, men det beror på i vilka former metallerna 
transporteras. Retention av metaller har inte hanterats i detta projekt men det skulle 
vara värdefullt att utveckla vidare för att också kunna göra direkta jämförelser med 
flodmynningstransporterna. Jämförelser i mätpunkter i uppströms-områden med 
blandad markanvändning som inte ingår i dataunderlaget för läckagehalter skulle 
också kunna ge värdefull information om avvikelser mellan beräknad belastning 
och verklig transport. 

Generellt finns ett mönster med låg eller negativ avvikelse, dvs låg bruttobelastning 
i förhållande till medelvärde av flodmynningstransporten (1996-2008) i norra Sve-
rige och större positiv avvikelse, dvs högre bruttobelastning i förhållande till me-
delvärde av flodmynningstransporten i södra Sverige (Tabell 35). Eftersom diffusa 
källor dominerar samtliga metaller och norra Sverige domineras av skog och övrig 
mark inklusive myr, så har troligen läckagehalter för skog, hygge och övrig mark 
underskattats. Det är också möjligt att jordbruksmarkens metall-läckage underskat-
tats. Sura sulfatjordar längs norrlandskusten har t.ex. potential att läcka mycket 
metaller (Roos & Åström, 2006; Sohlenius & Öborn, 2004). Den högsta avvikelsen 
i beräknad bruttobelastning från transporterad mängd för Pb och Cd är i Motala 
ström. I Norrström återfinns den högsta avvikelsen för Hg. Både Motala ström och 
Norrströms huvudavrinningsområden avvattnar områden med stora sjöarealer där 
stor retention förväntas ske. Även i Göta älv huvudavrinningsområde som avvatt-
nar Vänern, har bruttobelastningen beräknats betydligt högre än uppmätt transpor-
terad mängd. 
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Tabell 35. Avvikelse i % mellan beräknad bruttobelastning och medelvärde av flod-
mynningstransporten 1996-2008. 
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1. Flodmynningarna har enbart mätningar år 2007-2008.2. Hg har inte övervakats lika omfattan-
de som övriga metaller. I markerade flodmynningsstationer finns enbart mätningar år 2007-
2008. 
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Figur 10 Beräknad bruttobelastning *  av Cd, Cu, Hg och Pb mot uppmätta transporter för tillgängliga år 1996-2008. Det horisontella strecket i boxen 

markerar medianen av fördelningen, boxens ytterkanter visar intervallet mellan 25- och 75 %-percentilen och de vertikala strecken visar hela intervallet 

mellan min- och maxvärde. Flodmynning namn och nummer i boxplot finns i Tabell 35. 
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Figur 11 Beräknad bruttobelastning * av Ni och Zn mot uppmätta transporter 
för tillgängliga år 1996-2008. Det horisontella strecket i boxen markerar me-
dianen av fördelningen, boxens ytterkanter visar intervallet mellan 25- och 75 
%-percentilen och de vertikala strecken visar hela intervallet mellan min- och 
maxvärde. Flodmynning namn och nummer i boxplot finns i Tabell 35. 

Figur 12 Jämförelse mellan uppmätt medeltransport i flodmynningar (ton/år) och 

modellerad bruttobelastning summerat per huvudavrinningsområde i ton/år. 

Cu och Ni har generellt lägre modellerad bruttobelastning än uppmätt transporterad 
mängd i många av de större vattendragen medan Cd, Pb, Zn och Hg har högre 
modellerad bruttobelastning. Det gäller både jämförelser mellan medianvärden och 
medelvärden (Figur 10, Figur 11 och Figur 12). Cu och Ni har beräknats få bety-
dande bidrag från belastning av jordbruksmark (16 respektive 31 % av totala be-
lastningen), medan för övriga metaller har bidraget från jordbruksmark beräknats 
vara lågt. I de södra huvudavrinningsområdena där andelen jordbruksmark är störst 
är dock modellerad bruttobelastning för Cu och Ni generellt högre än uppmätt 
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transport, vilket tyder på att jordbruksmarkens belastning är rimlig. Läckage hal-
terna för skog och övrig mark gällande Cu och Ni har satts lågt i detta projekt spe-
ciellt i ekoregion 1, 2 och 3, d.v.s. norra Sverige, vid jämförelse med jämförvärden 
för de gamla bedömningsgrunderna för miljökvalitet i vattendrag. Jämförvärdena är 
under omarbetning och ska baseras på senare mätningar med ICP-MS analys som 
ger högre precision och bättre detektion. För låga Cu och Ni läckagehalter i detta 
projekt kan dock vara en orsak till avvikelsen för Cu och Ni mot uppmätt transport 
i flodmynning i norra Sverige. Ytterligare analyser i uppströms områden skulle 
kunna avgöra vilka källor som inte tillräckligt beskrivs för Cu och Ni. 

Diffusa källor 
Dagvatten 

Projektet kan konstatera att det fortfarande finns stora kunskapsluckor kring vilken 
metallbelastning som dagvatten står för.  

Litteraturstudien kring reningsschabloner för olika former av dagvattenrening visar 
på mycket stora variationer för kväve och fosfor (Ryegård m.fl., 2007), vilket inte 
är konstigt med tanke på att dessa anläggningar har så olika förutsättningar och 
syften. Dessutom är mätning av reningseffektivitet vid dagvattenrening komplice-
rad och kostnadskrävande. Projektet har inte haft resurser att göra motsvarande 
studie för metaller, men det underlag som undersökts pekar på samma problem för 
rening av de undersökta metallerna.  

När det gäller Vägverkets dagvattendammar är de regionala skillnaderna tydliga: ca 
2/3 av alla dammar finns i Skåne, medan dagvattendammar saknas helt i region 
Norr. Projektet har dock inte i beräkningarna kunnat ta hänsyn till de ca 400 dag-
vattendammar som Vägverket driver, då det inte kunnat gå att få fram uppgifter om 
vilka dagvattenytor och mängder de hanterar.  

Deposition 

Den rumsliga variationen av metalldeposition i mossa redovisas i nedanstående 
histogram (Figur 13 till Figur 14). Halterna är från den senaste mätperioden omfat-
tar ackumulerad deposition under åren 2003-2005. Halterna för Hg, Pb och Ni 
fördelar sig skevt i histogrammen vilket beskriver att dessa ämnen till stor del är 
långväga transporterat och har stor omblandning i atmosfären. Cd, Cu och Zn har 
däremot större andel lokalt ursprung vilket ger större spridning i histogrammen  
över koncentration. Hänsyn till detta har tagits vid val av metodik för interpolering. 
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Figur 13 Histogram över koncentrationen [mg/Kg torrvikt] H g i mossa geografiskt 

fördelat över 570 lokaler i Sverige. Pb och Ni visar liknande koncentrerade fördel-

ningar av halter vilket tyder på långväga transporterat väl omblandat ursprung. 

Figur 14 Histogram över koncentrationen [mg/Kg torrvikt] C d i mossa geografiskt 

fördelat över 570 lokaler i Sverige. Cu och Zn visar liknande spridning i fördelning av 

halter vilket tyder på större andel lokalt ursprung av källorna.

Det finns endast två lokaler i Sverige där depositionen mäts inom datavärdskapet, 
däremot finns ett relativt stort antal lokaler där koncentrationen i mossa mäts. De-
positionen är en stor bidragande faktor till förhöjt läckage av metaller från samtlig 
markanvändning och deposition på sjöyta ger ett betydande bidrag till bruttobelast-
ningen (16% för Hg). För metaller med mer inslag av lokalt ursprung blir interpola-
tionen mer osäker. Fler stationer med uppmätt deposition skulle ge bättre säkerhet i 
beräknad deposition som skulle kunna användas både för belastningen direkt på 
sjöyta som i detta projekt, men även som förbättrat underlag för beskrivning av 
depositionens påverkan på markläckaget.  

Vattenmyndigheterna har bedömt kemisk status i vattenförekomsterna i förvalt-
ningsplanerna år 2009 baserat även på särskilt förorenande ämnen. Vattenmyndig-
heterna har använt miljökvalitetsnormen för Hg enligt EU:s dotterdirektiv om 
prioriterade ämnen (2008/105/EG) baserat på halten Hg i fisk eftersom Hg bio-
ackumuleras. Depositionen av Hg är hög och halterna i många vattenförekomster 
överskrider gränsvärdet för God kemisk status (0,02 mg Hg/kg våt vikt). Bottenha-
vets vattenmyndighet har klassat alla vattenförekomster i sitt distrikt som risk att ej 
uppnå god kemisk status när Hg inkluderas i bedömningen. Problemen med Hg 
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deposition är en internationell fråga och åtgärder för att komma till rätta med över-
skridandet måste hanteras genom internationell samverkan och det kommer troli-
gen att ta längre tid än till år 2015 att minska depositionen så att god kemisk status 
kan uppnås. Norra Östersjöns vattendistrikt har valt att lägga gränsvärdet på 0,22 
mg Hg/kg våt vikt för att anpassa bedömningen till den höga depositionen. Trots 
det överskrids värdena i många sjöar i Norra Östersjöns vattendistrikt. Halterna i 
vattenfasen överskrider i de flesta fall inte gränsvärdena. 

Skogsmark och övrig mark 

Det datamaterial som i nuläget anses ge det bästa underlaget till typhalter för me-
taller i avrinning från skogsmark och övrig mark är uppmätta halter i vattendrag 
från den nationella och regionala miljöövervakningen av vattendrag där SLU är 
datavärd. Här hittar vi långa tidsserier på upp till 13 år och geografiskt sett ger 
materialet en relativt bra spridning, men fortfarande finns det brister som skulle 
kunna åtgärdas. Till exempel representeras vissa ekoregioner (i huvudsak ekoregi-
on 1) endast av ett fåtal eller inga vattendrag och mätningar (se Tabell 3 och Tabell 
4), vilket leder till att avvikelser i dessa vattendrag har stor inverkan på den beräk-
nade typhalten. Våtmarker, vilka kan fungera både som en sänka och källa för 
metaller är viktiga att beakta vid beräkning av typhalter för avrinning av metaller 
från diffusa källor, men i dagsläget finns det för få mätningar av vattendrag som 
domineras av våtmark (> 20 %). En annan viktig aspekt är snösmältningen i speci-
ellt Norrland som genererar stora flöden i älvarna under en väldigt kort tid på vå-
ren. Den här hydrologiska händelsen resulterar i ökade koncentrationer av åtmin-
stone DOC, suspenderat partikulärt material och spårmetaller (t.ex. Laudon m.fl., 
2004, Rember and Trefney, 2004, Björkvald m.fl., 2008). Det vore viktigt att kvan-
tifiera flödestopparnas bidrag till metalläckaget, men även här är dataunderlaget för 
dåligt. Samma sak gäller möjligheterna att beskriva säsongsvariationen hos typhal-
terna.  

Det är väldigt svårt att göra en jämförelse mellan typhalterna för metallerna Cu, 
Zn, Cd, Pb och Hg med de tidigare beräknade typhalterna för skogsmark (Ejhed 
m.fl., 2005). I den rapporten beräknades typhalterna utifrån tungmetallhalter i sjö-
vatten från den nordiska sjöinventeringen 1995, där typhalterna subjektivt avgrän-
sats till fyra regioner med vissa olikheter i halter och där dessa fyra regioner inte 
alls överensstämmer med ekoregionerna. Men i stora drag kan man säga att för 
södra Sverige ligger typhalterna för skogsmark i den här rapporten i närheten eller 
något högre än de tidigare typhalterna, förutom Hg som nu har något lägre typhal-
ter än tidigare. Vid jämförelse av typhalter för Norrlands kust är typhalterna för Cd 
och Cu mycket lägre än de tidigare, medan typhalter för Pb och Zn ligger i närhe-
ten av de tidigare värdena. För Norrlands inland ligger typhalterna för Cd och Cu i 
närheten av de tidigare, medan typhalterna för Pb och Zn är mycket högre än tidi-
gare värden.     

Den här studien kan konstatera att det fortfarande finns stora kunskapsluckor kring 
hur stor metallbelastningen är från skogsmark och övrig mark, speciellt behövs mer 
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mätningar av vattendrag i ekoregion 1 och av vattendrag vars avrinningsområde 
består av mer än 20 % våtmark. 

Jordbruksmark 

Det finns fortfarande stora kunskapsluckor kring vilken metallbelastning som jord-
bruksmarken står för. Det datamaterial som används i det här projektet baseras på 
endast 9 nationella observationsfält utspridda över landet. Spridningen är för liten 
för att ge en typhalt för varje ekoregion utan istället ges en nationell typhalt. I vil-
ken grad metaller lakas ut från jordbruksmarken beror delvis på vilken jordart som 
dominerar och i vilken omfattning de tas upp av grödor. Det här är således viktigt 
att ta i beaktande vid beräkning av typhalt för jordbruksmark. I den här studien 
gjordes ett försök till kopplingen mellan metaller och jordartstyp, men inga statis-
tiska samband kunde hittas då observationerna var för få. Tyvärr, gjordes inte nå-
gon utvärdering av i vilken omfattningen metaller kan tas upp av grödorna som 
odlas eftersom underlag saknades. De här resultaten av typhalter ger endast en 
antydan till hur stort bidraget kan vara från det svensk jordbruksmark till metallbe-
lastningen på inlandsvatten och hav, men är dock viktiga som framtida riktlinjer.  

Det är stor skillnad mellan läckagehalter som tagits fram i detta projekt och i Ejhed 
m.fl. (2005). För Cu med pH 6 var det ca 7 ggr högre än de nya typhalterna och för 
Zn upp till 31 ggr högre än de nya typhalterna. Båda beräkningssätten är mycket 
osäkra eftersom dataunderlaget är så begränsat. Däremot bedöms Cd läckagehalt på 
ca 0,47 µg/l i Ejhed m.fl.(2005) vara för högt vid jämförelse med övrig mark och 
skogsmark i både den tidigare och denna rapport. Medan 0,012 µg/l som ansatts i 
denna rapport möjligen kan vara i underkant. Zn läckagehalt i Ejhed m.fl. (2005) 
(124,4 µg/l) har betraktats som högflödesvärde eller extremvärden i dataserien i 
denna studie, så även Zn halten kan betraktas som överskattad i Ejhed m.fl. (2005). 
  

Punktkällor 
Totalt är utsläppen av Cd från punktkällorna lägre i denna rapport än vad som re-
dovisats för år 2003 (Ejhed m. fl. 2005). Detta trots att nedlagda gruvorna har kun-
nat omfattas till större del i denna rapport och industriutsläppen ökar för år 
2007/2008 jmf med 2003. Enskilda avlopp och framförallt KARV har minskat 
utsläpp i förhållande till beräknat resultat år 2003. Enskilda avlopp har förändringar 
i beräkningsmetodiken som kan ha medfört den minskade belastningen. 

Avfallsanläggningar 

Det finns fler än 3800 avfallsanläggningar i EMIR, mer än 1700 aktiva, men bara 
82 aktiva och 2 vilande har registrerade utsläpp till vatten för år 2007 eller 2006. 
Det kan vara åtskilligt fler avfallsanläggningar som har utsläpp av metaller, men 
där läckagen bedömts vara under gränsvärden för mätning. Närmare 200 anlägg-
ningar ytterligare kan vara potentiella källor till metall läckage. Framför allt upp-
kommer metall läckaget från sorteringsytor medan deponier och nedlagda deponier 
ofta inte medför höga metallhalter (Jan-Olof Sundqvist, IVL pers. komm.).
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Gruvor 

NEDLAGDA GRUVOR OCH DEPONIER 

De största bristerna är i materialet är: 
1. Väldigt många mindre gruvobjekt finns utspridda i landet, och kommer av 

kostnadsskäl aldrig bli föremål för någon miljöundersökning. Det rör sig 
om tusentals små objekt bestående av gruvhål, varphögar, slaggområden 
etc. Dessa många små gruvobjekts samlade bidrag till bruttobelastningen är 
mycket svåra att bedöma generellt, eftersom varje områdes läckage be-
stäms av de unika förutsättningarna på platsen. Faktorer som avgör metall-
läckaget från ett objekt är mängden avfall, avfallets innehåll (beroende av 
malmen som brutits), omgivande terrängens jordarter, avfallets läge i ter-
rängen och i förhållande till intilliggande ytvatten etc.  

2. Många undersökta objekt redovisar inte mängder av metalläckaget utan är 
ofta bara fokuserade på halter i ytvattnet. Detta gäller i synnerhet områden 
där aktiva egenkontrollprogram finns. 

3. Redovisade mängder bygger oftast på bristfälligt material. De metallmäng-
der man redovisar baseras ofta på enstaka värden av metallhalter och vat-
tenflöden (1-4 värden per år). I metalläckaget från gruvområden förekom-
mer stora inom- och mellanårsvariationer som inte fångas upp i de allra 
flesta kontrollprogram. Konsultutredningar utförs oftast under max ett år 
och missar därför mellanårsvariationerna. Därför är i princip alla siffror 
som finns tillgängliga befästa med stora osäkerhetsmarginaler. 

Övriga diffusa källor och punktkällor - mörker-
tal 
Enligt Carlsson m.fl.(2004) finns det risk att en stor mängd icke-rapporterande 
verksamheter bidrar med utsläpp som inte registreras i EMIR. De rapporteras inte 
till EMIR på grund av att de ligger under tillåtna gränsvärden. I Carlsson m.fl. 
(2004) föreslås en metodik som bygger på att omsätta informationen i produktre-
gistret till potentiella utsläpp. Det finns dock risker med dubbelräkning av belast-
ning om dessa leds till reningsverk. Det finns också svårigheter med metodiken 
eftersom källan ofta inte går att placera geografiskt. I denna rapport tycks belast-
ningen vara rimlig baserad på de källor som inkluderats. Cu och Ni belastningarna 
är låga i norra Sverige, men det kan bero på låga halter för markanvändningen 
skog, hygge och övrig mark. Ytterligare analyser och mer mätdata kan ge bättre 
underlag för framtida sammanställningar. Nedan följer dock ett par icke-
rapporterande källor med data från produktregistret. 

Båtbottenfärg 

Från år 2002 infördes restriktioner på användning av antifouling medel framför allt 
i Östersjön på grund av dess känsliga miljö. Inga färger som innehåller bland annat 
koppar som antifoulingbiocid är idag godkända för fritidsbåtar eller fartyg under 12 
m som huvudsakligen används på Ostkusten. Ostkusten definieras som kuststräck-
an från Trelleborg till Haparanda och Västkusten som kuststräckan från Trelleborg 
till Idefjorden. Trots förbudet har det år 2004 uppmätts förhöjda halter i såväl vat-
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ten, sediment och biota av koppar i en småbåtshamn i Norra egentliga Östersjön 
(Kylin 2006). Inga slutsatser om ursprunget till kopparn, till exempel belastning 
från källor, användning trots förbudet eller återcirkulation från sediment dras i 
rapporten. I denna rapport har det diffusa läckaget av koppar från båtbottenfärger 
inte inkluderats eftersom det finns svårigheter att placera läckaget geografiskt. 
Fartygsrutter, hemmahamnar och småbåtshamnar skulle kunna ge information om 
fördelningen till viss del, men uppehållstiden för fartygen kan inte beräknas därur 
och eventuellt följs inte restriktionerna för användning av medlen. 

Däremot kan den totala belastningen till vattenmiljön från antifoulingprodukter 
beräknas med antagande att alla försålda mängder använts det året (KEMI, 2009). 
Fördelningen mellan industriell användning och användning i hushåll var för år 
2008, 109,3 ton respektive 28 ton, vilket skulle kunna användas som ytterligare 
information om den geografiska spridningen. Mängd försålt verksamt ämne år 
2008 var Cu(I)oxid=122 ton, Koppar=1,1 ton, Koppartiocyanat=10,6 ton och Kop-
parpyrition=1,9 ton. Kopparpyrition används enbart i industriellt sammanhang. 
Enligt en harmonisering av biocid produkter (Kurt Haglund KEMI, workshop in 
Ispra, 2006) har man kommit fram till att antifouling produkterna frigör 90 % av 
verksamma ämnet och enbart 10 % blir kvar i färgen. Det innebär att för år 2008 
var belastningen från båtbottenfärg 104000 kg Cu, motsvarande mer än 50% av 
total bruttobelastning beräknad i projektet, d.v.s. mycket betydande mängder. För-
delning geografiskt av denna belastning bör utvecklas vid en vidareutveckling av 
detta projekt. 

Färg och rostskydd 

Zink ingår i många färger som används både industriellt och för användning i hus-
håll. Zink används också ofta i rostskydd i förzinkade järnmaterial i till exempel 
byggnadsmaterial och vägbyggnadsändamål. I läckagehalter för dagvattenbelast-
ning ingår bidragen både i vägsammanhang och i tätorter, men för användning 
utanför dessa områden finns ingen direkt källa inkluderad. Beräkning av källan har 
inte varit möjlig inom detta projekt på grund av svårigheter bland annat att bedöma 
materialens livslängd och geografisk placering. Mängd försålt verksamt ämne kan 
ge viss vägledning av utsläppsmängder, men fördelningen mellan tätort och väg 
jämfört med andra områden har projektet inte funnit underlag till. 

Vittring och återcirkulation från sediment 

Vittring av berggrund och jordlager sker i stor utsträckning och frigör metaller 
speciellt i områden som påverkas av försurning (t.ex. Johansson m.fl. 1995). Vitt-
ring ingår i de läckagehalter som tagits fram för olika markanvändningsslag i olika 
ekoregioner.  

Återcirkulation av metaller från sediment kan vara en betydande källa beroende på 
höga flöden, fysisk påverkan på sediment (t.ex. muddringsarbete) och beroende på 
variationer i redox-förhållanden i sediment. Denna källa finns inte med i resultaten 
i denna rapport. 
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Antropogent och bakgrund 
I tidigare sammanställningar av bruttobelastning på nationell nivå har en fördelning 
mellan antropogen belastning och bakgrundsbelastning genomförts (Ejhed m.fl. 
2005). Förhållandena bakgrund och antropogent är dock inte så lätta att tolka när 
det gäller metaller. Läckagehalterna för Cd, Hg, Pb och Zn har satts lägre för jord-
bruksmark än för övrig mark i flera ekoregioner i detta projekt, baserat på uppmätta 
halter. Övrig mark anses vara opåverkad av mänsklig aktivitet förutom bidrag från 
deposition medan jordbruksmarken är starkt påverkad av mänsklig aktivitet. För 
metalläckaget innebär den mänskliga påverkan inte nödvändigtvis ett högre läcka-
ge utan kan snarare innebära ett lägre läckage. Metalläckage är starkt kopplat till 
löst organiskt material (speciellt för Hg och Pb) som har låga halter i jordbruks-
mark. Jordbruksmarken har också generellt högre pH och kan dessutom vara kal-
kad. Det innebär också lägre läckage. Slutligen bortförs kontinuerligt metaller som 
binds in i grödan vid skörd (gäller speciellt Cd). Enligt Naturvårdsverkets hemsida 
står spannmål för hälften och potatis för 20 procent av den svenska befolkningens 
kadmiumintag, som numera ligger mycket nära den nivå där hälsoeffekter kan 
börja uppträda. Grödornas kadmiuminnehåll har gradvis ökat under senare decen-
nier, främst på grund av att ämnet uppträder som förorening i fosfathaltig handels-
gödsel. Kadmiumhalterna i grödan är beroende av halten i matjorden, men varia-
tionen är så stor att man inte kan förutsäga grödans kadmiuminnehåll med ledning 
av markanalyser. Olika grödor har dessutom olika benägenhet att ta upp ämnet 
(exempelvis blir kadmiumhalterna ofta särskilt höga i vete). Summan av allt detta 
borde ge ett lågt läckage av metaller från jordbruksmark. Igen är det dock för få 
data för att kunna dra några relevanta paralleller mellan jordbruksmark och övrig 
mark, eftersom läckagehalten för jordbruksmarken representerar hela landet. Där 
läckagehalten har satts lägre i jordbruksmark än övrig mark är i de södra delarna av 
landet (ekoregion 4-7). Vid närmare analys av de enskilda metallhalterna från ob-
servationsfälten, så är dock de flesta halterna i ekoregion 4 och 5 högre än för övrig 
mark. Detta tyder på att projektet satt en för låg typhalt för jordbruksmark för de 
södra områdena medan norra Sverige troligen har ansatts ett för högt värde. En 
typhalt för hela landet kan inte ge överensstämmelse överallt.  

Läckagehalter som har ansatts skog och hygge är lägre än övrig mark för Zn, Cu 
och Ni i ekoregion 4 och 5 främst. Koppar, kvicksilver och bly, binds generellt sett 
mycket effektivt till det organiska materialet i markens ytskikt, vilket har hög kon-
centration i skogsmark relativt övrig mark. Andra metaller, bland annat kadmium 
och zink, är betydligt lättlösligare och därmed lättrörligare i marken. När marken 
försuras ökar metallernas rörlighet ytterligare och marker som har lång historik av 
försurning har utlakats på metaller speciellt Zn i de övre jordlagren. Dessa faktorer 
betyder att det inte är entydiga resultat i ekoregion 4 och 5 som enkelt kan förkla-
ras, utan det behövs mer ingående studier i mindre områden. Referensvärden för 
metaller i vattendrag har tagits fram i de gamla bedömningsgrunderna för sjöar och 
vattendrag och kan jämföras med läckagehalter i denna studie. Referensvärden i de 
gamla bedömningsgrunderna bygger på analyser av tidsserier 1989-1996 och inne-
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bär att halterna baseras på en annan analysmetod med högre detektionsgräns och 
sämre precision än mätserier för läckagehalter i denna rapport. Referensvärdena är 
för närvarande under omarbetning och ska i de uppdaterade bedömningsgrunderna 
baseras på senare tidsserier. Läckagehalterna för skog och övrig mark är generellt 
högre än bakgrundshalten både i större och mindre vattendrag, men det finns lägre 
värden både för övrig mark och för skogsmark i enskilda regioner. Återigen har det 
inneburit att det är svårt att med hjälp av referensvärden beräkna bakgrund respek-
tive antropogen belastning med samma metod för hela Sverige.  

Eftersom den antropogena delen av markläckaget inte är entydig, på grund av pro-
cesser som kan innebära en sänka för metalläckaget, så har inga försök att separera 
mellan antropogent och bakgrund för markanvändning genomförts i denna studie. 
Däremot kan samtliga punktkällor, dagvatten och även depositionen som redovisas 
i denna rapport räknas som antropogen belastning. Den naturliga andelen av depo-
sitionen av metaller har inte tagits fram i detta projekt, men depositionen av metal-
ler har visats samvariera med svaveldepositionen som domineras av antropogena 
källor till exempel eldning av kol och till viss del olja (Wängberg och Pihl-
Carlsson 2008) vilket tyder på att den naturliga andelen av depositionen är liten. 

Slutsatser 
Modellerade bruttobelastningen har gett resultat som är av samma storleksordning 
som uppmätt transport i flodmynningarna, vilket innebär att de största källorna 
troligen finns inkluderade i datamaterialet. 

Följande resultat i urval har beräknats i detta projekt: 
• För samtliga metaller står de diffusa källorna för merparten av den totala 

bruttobelastningen, för Cd, Cu och Hg mer än 80 % och för Pb och Ni mer 
än 90 %. 

• För Cd, Pb och Hg har läckage från skog och hygge samt depositionen på 
sjöyta beräknats vara de dominerande källorna.  

• För Hg är bidragen från övrig mark och dagvatten i tätort också betydande.  
• För Cu är skog och hygge den största källan, men övriga diffusa källor för-

delas ungefär lika.  
• Ni har störst belastning från skog och hygge samt från jordbruksmark. 
• Zn har något lägre bidrag från diffusa källor, ca 77 % av totala bruttobe-

lastningen relativt jämnt fördelat mellan de diffusa källorna. 20 % av den 
totala bruttobelastningen av Zn har beräknats komma från industrier. 

• Av punktkällorna är industri den klart största källan till Cd och Pb (mer än 
90 %) medan för Cu fördelas punktkällorna mer jämt mellan KARV och 
industri (cirka 30 respektive 60 %). 

Det finns dock konstaterade mörkertal för ett flertal källor, varav avfallsdeponier, 
utlakning från båtbottenfärger, färg och rostskydd, utsläpp från icke-rapporterande 
verksamheter samt återcirkulation från sediment kan vara stora. 
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Det finns skillnader mellan uppmätta transporter och modellresultat, både totalt och 
mellan de olika metallerna. Följande skillnader i urval har konstaterats: 

• Bruttobelastningen har beräknats vara generellt högre i förhållande till me-
delvärde av flodmynningstransporten i södra Sverige med några undantag, 
vilket kan bero på att metaller kan avskiljas vid transport från källorna till 
flodmynningarna (retention). 

• Bruttobelastningen har beräknats vara generellt låg i förhållande till me-
delvärde av flodmynningstransporten i norra Sverige, vilket kan bero på 
för låga beräknade läckagehalter. 

• Cu och Ni belastningarna har beräknats vara låga speciellt i norra Sverige, 
vilket kan bero på låga beräknade halter för markanvändningen skog, hyg-
ge och övrig mark eller på låga beräknade halter av jordbruksmark.  

Fördelning mellan bakgrund och antropogent har konstaterats vara omöjlig att 
beräkna med tillgängliga underlag och svår att tolka när det gäller de diffusa käl-
lorna till metallerna i detta projekt. Övrig mark är relativt opåverkad av mänsklig 
aktivitet i förhållande till annan markanvändning. Läckagehalterna för övrig mark 
antogs vara bakgrundshalt, dvs en lägre halt än för påverkad mark, men halten för 
andra markanvändningar har beräknats lägre i vissa områden vilket omkullkastade 
antagandet. Följande problem i urval har konstaterats: 

• Läckagehalterna för Cd, Hg, Pb och Zn har satts lägre för jordbruksmark 
än för övrig mark i flera ekoregioner i detta projekt, baserat på uppmätta 
halter. Detta kan bero på högre pH, lägre mängd löst organiskt material och 
upptag av metaller i grödor i jordbruksmarken. Underlaget i miljöövervak-
ningsdata är dock för litet för att kunna ge en bild av inverkan av de olika 
faktorerna. 

• Läckagehalten har konstaterats troligen vara för låg för jordbruksmark för 
de södra områdena medan norra Sverige troligen har ansatts ett för högt 
värde. En typhalt för hela landet kan inte ge överensstämmelse överallt.  

• Läckagehalter som har ansatts skog och hygge är lägre än för övrig mark 
för Zn, Cu och Ni i ekoregion 4 och 5 främst. 

Förslag till vidareutvecklingar 
Utredning av avvikelser 
Resultaten i denna rapport har visats ha avvikelser från uppmätt transport i flod-
mynningarna med tydliga mönster. Avvikelserna bör utredas vidare och eventuellt 
rättas till inom kort, för att spara tid, innan beräkningarna blir inaktuella i minnet 
på utförarna. Avvikelserna kan bero på för dåligt dataunderlag i miljöövervakning-
en och förbättringar föreslås i övervakningen för att möta behov som identifierats i 
projektet (se nedan). Avvikelserna från uppmätta halter bör utredas vidare innan 
vidareutveckling av retentionsberäkningar. Följande utredningar kan genomföras: 
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• Trendanalyser av flodmynningsdata för att utreda eventuella minskningar i 
transport, under perioden för jämförelsen mot beräknat resultat. Flodmyn-
ningarnas uppmätta medelvärde och medianvärde kan då ligga för högt ba-
serat på dagens punktkällor och deposition. I de fallen ska resultaten i rap-
porten inte korrigeras utan jämförelser ska genomföras mot en kortare tids-
period för de senaste åren. 

• GIS-arbete för att ta fram markanvändning i uppströms mätpunkter som 
inte kunnat användas i denna rapport. Jämförelser i mätpunkter i uppströms 
områden med blandad markanvändning som inte ingår i dataunderlaget för 
läckagehalter skulle kunna ge värdefull information om avvikelser mellan 
beräknad belastning och verklig transport, till exempel om det är läckage-
halten för markanvändningen i tillrinningsområdet som är låg.  

• Utredning av flödestopparnas bidrag till metalläckaget. Metaller är ofta 
bundna till partiklar och transport av partiklar sker till stor del vid höga 
flöden. Om mätningar i små vattendrag inte fångar höga flöden kan en stor 
del av transporten missas. I flodmynningarna är flödet mer jämnt än i små 
vattendrag.  

Tillägg av källor -stora mörkertal 
Det finns ytterligare källor som inte kunnat inkluderas i denna rapport, men som 
identifierats som betydande. Dessa borde utredas vidare och fördelas geografiskt 

• Utredning av källor som kan vara stora mörkertal i belastningen, till exem-
pel Cu i båtbottenfärg som enligt totalberäkningar för Sverige utgör en 
mycket betydande källa direkt till havet. 

Utredning av antropogent och bakgrund 
I denna rapport har det visats vara omöjligt att separera mellan antropogen belast-
ning och bakgrundsbelastning baserat på data för de diffusa källorna. Ytterligare 
analyser av hur mänsklig aktivitet påverkar läckage av metaller bör genomföras:  

• genom fördjupade litteraturstudier,  
• förnyad analys av läckagehalter efter utredningen av avvikelser 
• genom analys av mätdata vid stationer som inte har ingått i underlagen till 

denna rapport (uteslutna stationer t.ex. på grund av att markanvändningen 
inte definierats)   

• genom förbättrad miljöövervakning (se nedan). 

Utveckling av en modell för retention och be-
räkning av nettobelastning på havet 
Retention av metaller har inte hanterats i detta projekt. Retentionen och även åter-
cirkulation av metaller från sediment är relevanta processer att beräkna för att bätt-
re kunna jämföra med uppmätt transport i flodmynningarna och för att kunna ge en 
fördelning av källorna till belastning av metaller på Östersjön och Västerhavet. 
Utvecklingen kan genomföras enligt följande: 



  

65

• Litteratursammanställningar av massbalansstudier. 
• Nya massbalansberäkningar med jämförelser mellan halter och flöden upp-

ströms och nedströms om sjöar. 
• Tillämpning av kända retentionsmodeller. 
• Studier av processer med kända modeller för till exempel biotillgänglighet 

av metaller och modeller med fördelning av metaller mellan biota, vatten, 
sediment. 

  

Förslag till förbättring av underlagsmaterialet 
för läckagehalter och deposition 
Projektet har påvisat brister i den nationella och regionala miljöövervakningen för 
att kunna kvantifiera diffusa källors bidrag till metallbelastningen på inlandsvatten 
och hav. För att förbättra underlaget till kommande internationella och nationella 
rapporteringar har följande utökningar av miljöövervakningen ansetts mest priorite-
rade: 

� Komplettera den nationella och regionala miljöövervakningen av vat-
tendrag med metallmätningar på några stationer i ekoregion 1. 

� Komplettera den nationella och regionala miljöövervakningen av vat-
tendrag med metallmätningar på några stationer representativa för 
våtmarker i samtliga ekoregioner. 

� Komplettera övervakningsprogrammen för observationsfält och typ-
områden för jordbruksmark med metallmätningar (Cd, Hg, Pb, Ni, Cu 
och Zn). För att få tillräckligt underlag för olika jordarter och regioner 
i landet bör samtliga obsfält och typområden ingå inledningsvis. Första 
årets mätningar kan utvärderas för att ev. besluta om utglesning i tid 
och rum i mätprogrammet. Stationer med flödesstyrd provtagning har 
högst prioritet. 

� Komplettera miljöövervakningen med ytterligare några depositionssta-
tioner för att fånga upp den nord-sydliga gradienten. 
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