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• ”Svartmocka”, är det ett ”Norrländskt” problem!? 
 
• Blålera, är en vanlig benämning framför allt i Mellansverige 
 
• Gyttjelera, är en strikt korrekt benämning av en lera med 2 – 6 % organiskt 

innehåll, ofta viss mörkfärgning, oftast innehåll av svavel (bestäms sällan, men 
kan vara upp mot 2 %)  

 
• Lergyttja är en strikt korrekt benämning av en lera med 6 – 20 % organiskt 

innehåll, ofta viss mörkfärgning, ett visst innehåll av svavel 
 
• Bestämning av det organiska innehållet är ett annat stort problem som till stor 

del styr benämningen trots helt olika bestämningsmetoder. 
 
”Svartmocka” är ett mycket luddigt begrepp då den kan bestå av helt olika 
kornfördelningar och sammansättningar av dem:  
• Silt  
• Lera  
• Sand 
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Benämningarna anpassades i mitten av 1970-talet till det dåvarande svenska 
geotekniska beteckningssystemet exempelvis: 
• Sulfidlera (SuLe) 
• Lerig sulfidsilt (le SuSi) 
• osv  
 
OBS! Benämningen byggde enbart på färgen ( och i viss mån även på lukten) 
 Sulfidjord var i princip endast ett geotekniskt problem på 1970 och 1980-talet 
 
Så sent som 1994/1995 blev sulfidjord även en miljöproblematisk jordart! 
(Placeringen av Sunderby sjukhus) 
 
Begreppet (sur) sulfatjord kom i bruk så sent som på 2000-talet och infördes 
inom geotekniken på 2010-talet  (SS-EN/ISO 14688-2, Klassificering, svenskt 
tillämpningsdokument 2011)! 
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Sulfidjord är i grunden samma mineraljord som alla andra svenska jordarter, men 
förhållanden i sedimentationsmiljön har givit upphov till dess speciella egenskaper: 
 
• Omgivningen skall vara reducerande, dvs syretillgången skall vara låg. 
• Vattnet skall vara bräckt eller åtminstone ha en relativt låg salthalt och även 

innehålla sulfatjoner (vilka normalt finns naturligt i salt och bräckt vatten). 
• Det skall finnas organiskt material. 
• Sulfatreducerande bakterier 
 
En översiktlig kemisk förklaring till sulfidjordsbildningen (ej kompletta reaktioner): 

Sulfatreduktion:                          2CH2O + SO4
2-→H2S + 2HCO3

- 

Järnmonosulfidbildning (FeS):      H2S + Fe2+ →FeS  
Pyritbildning (FeS2):        FeS + H2S →FeS2 
                                                           (CH2O betecknar organiskt material) 
 
OBSERVERA HÄR ATT PYRITEN GER UPPHOV TILL EN SULFIDJORD, MEN DEN ÄR INTE 
SVART! 
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Då sulfidjord kommer i kontakt med syre sker en oxidation och sulfiden övergår i sulfat. 
Översiktligt och förenklat kan dessa reaktioner kemiskt beskrivas med på följande vis: 
 
• 4FeS + 9O2 + 10H2O → 4Fe(OH)3 + 4H2SO4             ekv 1. 
• 4FeS2 + 15O2 + 14H2O → 4Fe(OH)3 + 8H2SO4            ekv 2. 
 
Oxidationen kan ske även vid syrebrist och vid lägre pH än ca 4,5 genom reduktion av 
trevärt järn: 
 
• FeS2 + 14Fe3+ +8H2O→ 15Fe2+ + 2H2SO4

2- +12H+                 ekv 3. 
 
Kontentan av dessa reaktioner är: 
•  att det bildas en sur vattenmiljö  (svavelsyra, H2SO4) 
• den svarta sulfidjorden byter färg och sur sulfatjord bildas, ekv 1. 
 
Om utgångsjorden är pyritbaserad (ej svart)  bildas även då sur sulfatjord, ekv 2. 
Det senare är ett av skälen till att man inte bedömt att det finns sulfidjord i Mellan- och 
Sydsverige! 
 
Det vi i ”Norrland” exempelvis kallar siltig sulfidlera heter i Mälardalen gyttjig siltig lera! 
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Odlad jord 

Sulfatjord 

Övergångszon 

Sulfidjord 

Normal sulfat-
/sulfidjordsprofil 
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5 cm 
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1976 (500 km2) 2010 (1400 km2) 
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Acid sulfate soils: distribution and extent. Ur:Lal, R. (Ed.), Encyclopedia of Soil Science 
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Karaktärisering av sulfidjord 
• Fuktkammarförsök – tar mycket lång tid 
• Nettoneutralisationspotential, NNP (SS-EN 15875) 
• Lakförsök enligt avfallsförordningen (SS-EN 13457-3)- rekommenderas ej  
• Lakförsök enligt MRM-metoden, rekommenderas av Trafikverket 
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Karaktärisering av sulfidjord 

Nettoneutralisationspotential – NNP 
 
Metoden används framför allt inom gruvindustrin  för bedömning av restprodukters 
försurningsegenskaper: 
 
Syrabildande potential         (SP) 
Neutraliserande potential   (NP) 
 
Båda kan uttryckas som kgCaCO3/ton 
 
Ett kriterium som används i Naturvårdsverkets bedömning: 
”En vanlig bedömning är att den neutraliserande kapaciteten bör vara minst tre gånger 
så stor som den syrabildande kapaciteten vid ett så kallat statiskt test för att avfallet skall 
förväntas kunna neutralisera producerad syra. Vi har valt att använda detta mått som en 
nivå för mindre än ringa risk” 
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MRM-metoden 
Metoden utvecklades i början av 2000-talet samtidigt som en snarlik metod togs fram vi Luleå 
Tekniska Universitet.  Tanken var att i hög grad efterlikna effekten av att en sulfidjord exponeras för 
naturlig  urtorkning samt lakning i form av nederbörd, detta under så kort tid att man rimligen kan 
genomföra testen som en praktisk provningsmetod. 
 
• Lakförsöket kommer att. 

• efterlikna de ogynnsammaste  förhållanden en jord kan utsättas för ur 
försurningssynpunkt 

• provocera fram ett minimivärde på pH under kort tid  
 

• Jorden utsätts för upprepade lakningar och uttorkningsperioder där hela den 
ingående jordmassan är i kontakt med lakvatten (avjoniserat vatten) 

• pH och konduktivitet mäts för varje lakningscykel 
• Svavel och järninnehåll analyseras på ursprungsprovet (och numera även kalcium) 

 
• I verkligheten kommer normalt sett inte hela jordmassan att utsättas för lakning då 

sulfidjord oftast är så tät att lakvatten rinner av delar av jordmassan som kanske 
oxideras, men inte kommer i kontakt med någon större vattenmängd. 

Karaktärisering av sulfidjord 
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Karaktärisering av sulfidjord 

MRM-metoden – tolkning 
Tolkningen utförs enligt en förenklad modell som beskrivits av Pousette, 2007,Råd och 
rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor. 
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Karaktärisering av sulfidjord 

MRM-metoden – tolkning 
• Tolkningsdiagrammet utmynnar i att sulfidjorden har en potential att bilda surt 

lakvatten med pH på exempelvis 3,8! 
• Då den aktuella sulfidjorden grävs upp är den per definition ett avfall 
• Avfall skall karaktäriseras efter sin farlighet 
• Farlighetsklasser H1 – H15 
• H15: Avfall som på något sätt efter bortskaffande kan ge upphov till ett annat 

ämne, t.ex. en lakvätska, med någon av de egenskaper som förtecknas ovan”.  - 
Ingen av dessa är tillämpliga (H1 – H14) 

 
• I praktiken: Potentiellt syrabildande! Jämställt med gruvavfall (anrikningssand) 

 
• Problemet är att detta tillstånd är framprovocerat och sällan (nästan aldrig) blir 

rådande i en ”hel” sulfidjordsmassa ens vid dålig hantering. 
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