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MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) är en 
nationell inventeringsmetod för förorenad mark framställd av 
Naturvårdsverket. Syftet med metoden är att få en gemensam 
nationell metod att enkelt och enhetligt bedöma miljökvalitén i 
olika områden i Sverige med avseende på föroreningars omfatt-
ning, samt skade- och spridningsriskerna dessa medför.
En MIFO-analys skall ligga som grund för fortsatta undersök-
ningar och eventuella åtgärder inom ett förorenat område. 
MIFO leder till ett prioriteringssystem där de mer kontamine-
rade områdena åtgärdas med högre prioritet än områden med 
lägre föroreningshalt eller spridningsrisker.

Syftet med denna rapport är att genomföra en MIFO – fas 2 
analys över Gimo träimpregnering, Östhammar kommun. Gimo 
träimpregnering kontaminerades under 30-50-talet med impreg-
neringsmedlet CCA, ett impregneringsmedel innehållande 
koppar, krom och arsenik. 
Området har sedan slutet av 80-talet undersökts i flera studier 
samt sanerats. Koppar krom och arsenik beskrivs kort i rappor-
ten med avseende på dess skadeverkan för människa och miljö, 
samt dess generella beteende i mark och vatten.

Arsenik är ett skadligt ämne och är mycket farligt för människor 
miljön. Koppar och krom räknas inte lika miljöskadliga. 
Halterna av de tre ämnena ligger inom måttliga nivåer i grund-
vattnet kring Gimo, men riktvärden för arsenik överskrids till 
viss mån i maken. Spridningsrisken är dock låg i området och 
detta medför att MIFO-analysen av Gimo träimpregnering, gav 
resultatet ”Riskklass 3, måttlig risk”. 
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Abstract 
 

MIFO (a Method for Investigation of Polluted Areas) is a Swedish investigation 
technique for polluted areas which is produced by the Swedish environmental 
protection agency. The purpose with MIFO is to standardize and simplify the 
evaluation of the situation in the environment in terms of the extent of pollution and 
it’s hazards and dispersal rate. A MIFO – analysis should lay the groundwork for 
further investigations and actions. The analysis gives a priority system where the 
more contaminated areas are processed with higher priority than areas with less 
pollution or risks. 
 The purpose with this report is to comleate a MIFO – 2 – analysis of Gimo 
woodpreservation factory in Östhammar municipality, Sweden. Gimo 
woodpreservation factory was during the 30’s to 50’s contaminated by the wood 
preservative CCA (Copper, Chromium, Arsenic) 
The area has since then been investigated several times and remediated once. 
Copper, chromium and arsenic are breafly described in the report in terms of their 
effects on humans and the environment and their general behaviour in water and 
soil. 
 Arsenic is a dangerous substance and is considered poisonous for humans and the 
environment. Copper and chromium are not considered as to be as hazardous. 
The amounts of the three substances in the water around Gimo are considered a 
moderate and low risk. The amounts of arsenic are in some places in the soil are 
above the guideline values. The risk of spreading of the pollution is however low, and 
therefore the result of the MIFO – analysis of Gimo woodpreservation factory is 
evaluated as “3 – moderate risk”.   





  

Sammanfattning 
 
MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) är en nationell 
inventeringsmetod för förorenad mark framställd av Naturvårdsverket. Syftet med 
metoden är att få en gemensam nationell metod att enkelt och enhetligt bedöma 
miljökvalitén i olika områden i Sverige med avseende på föroreningars omfattning, 
samt skade- och spridningsriskerna dessa medför. 
En MIFO-analys skall ligga som grund för fortsatta undersökningar och eventuella 
åtgärder inom ett förorenat område. MIFO leder till ett prioriteringssystem där de mer 
kontaminerade områdena åtgärdas med högre prioritet än områden med lägre 
föroreningshalt eller spridningsrisker. 
 Syftet med denna rapport är att genomföra en MIFO – fas 2 analys över Gimo 
träimpregnering, Östhammar kommun. Gimo träimpregnering kontaminerades under 
30-50-talet med impregneringsmedlet CCA, ett impregneringsmedel innehållande 
koppar, krom och arsenik.  
Området har sedan slutet av 80-talet undersökts i flera studier samt sanerats. 
Koppar krom och arsenik beskrivs kort i rapporten med avseende på dess 
skadeverkan för människa och miljö, samt dess generella beteende i mark och 
vatten. 
 Arsenik är ett skadligt ämne och är mycket farligt för människor miljön. Koppar och 
krom räknas inte lika miljöskadliga.  
Halterna av de tre ämnena ligger inom måttliga nivåer i grundvattnet kring Gimo, men 
riktvärden för arsenik överskrids till viss mån i maken. Spridningsrisken är dock låg i 
området och detta medför att MIFO-analysen av Gimo träimpregnering, gav resultatet 
”Riskklass 3, måttlig risk”.  
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1. Introduktion 
 

MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) är en nationell 
inventeringsmetod för förorenad mark framställd av Naturvårdsverket i slutet av 
nittiotalet. Inventeringsmetoden är en del i ett större projekt vid namn 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet, ett projekt som täcker Skogslandskapet, 
odlingslandskapet, grundvattnet, sjöar och vattendrag, kust och hav samt förorenade 
områden. Bedömningsgrunder för miljökvalitet skapades i syfte att få en gemensam 
nationell metod att enkelt och enhetligt bedöma miljökvalitén i olika områden 
(Naturvårdsverket 1999) 
 
MIFO är en metod inom området förorenade områden och är en riskklassanalys med 
syfte att ge en översiktlig bild av situationen vid ett förorenat område samt förutspå 
eventuella spridningsrisker. En MIFO-analys skall ligga som grund för fortsatta 
undersökningar och eventuella åtgärder (Länsstyrelsen Jönköpings län 2013). MIFO 
leder till ett prioriteringssystem bestående av fyra klasser; där de områden med hög 
risk (klass1) undersöks eller åtgärdas i första hand , områden med klass 2 i andra 
hand osv. (Naturvårdsverket 2013). 
 
Metodiken delas upp i två faser, fas 1 och fas 2, där fas 1 är en studie där  
riskklassanalysen baseras på redan befintlig dokumentation om områdets historia 
och den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits där. Inga provtagningar eller 
platsundersökningar utförs. En MIFO fas 2 undersökning baseras på provtagningar 
av mark och vatten i det aktuella området och riskklassanalysen baseras på dem.  
 
Syftet med denna rapport är att genomföra en riskklassanalys (MIFO fas 2) över 
Gimo träimpregnering, Östhammar Kommun. Studien ska med hjälp av prover från 
Länsstyrelsen i Uppsala avgöra områdets risk för att underlätta bedömningen av 
framtida åtgärder. Rapporten skall också redogöra de aktuella kemikaliernas 
beteende i mark och vatten samt dess påverkan på människa och miljö. 
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2. MIFO – Metodik för Inventerig av Förorenade Områden 
 

 

En MIFO-undersökning är indelad i bedömningen av fem olika faktorer: föroreningens 
farlighet, föroreningens mängd, spridningsrisken samt mänsklig utsatthet och 
närliggande naturs känslighet och utsatthet (Naturvårdsverket 1999).  Alla faktorer 
bedöms separat in i en av fyra olika klasser:    

Klass 1: mycket stor risk,  
Klass 2: stor risk,  
Klass 3: måttlig risk,  
Klass 4: liten risk.  

Vid slutskedet av arbetet görs en summering av faktorernas klasser.  
MIFO-analysen utförs med hjälp av blanketter utgivna av Naturvårdsverket.  
 

2.1 Föroreningens farlighet 
  

Den första fasen i en riskklasanalys är att bestämma vilka förorenande ämnen som 
finns i området. Detta fastställs i fas 2 genom systematiska provtagningar och 
analyser. Ämnena rangordnas sedan efter dess farlighet. Finns det flera ämnen inom 
området som anses farliga bedöms varje ämne separat. Ingen hänsyn tas för 
föroreningars eventuella samverkan (Naturvårdsverket 1999).  
 Ett ämnes farlighet kan bestämmas genom Naturvårdsverkets rapport 4918, där 
vissa av de skadligaste och mest förekommande föroreningarna listas. För övriga 
ämnen används ett europeiskt indelningssystem. Europeiska kemikaliemyndigheten 
(ECHA) är ett exempel på en myndighet som för register över alla grundämnen och 
dess föreningar (Rick, muntlig 2013). Observera att svenska kemikalieinspektionen ej 
längre tar fram liknande listor och register.  
 

2.2 Föroreningens mängd 
 
I den andra fasen av en fas 2 undersökning undersöks i vilken mängd föroreningen 
förekommer i området. Detta görs genom provtagningar och analyser av mark, 
grundvatten, ytvatten samt sediment inom området. Föroreningens mängd skall 
bedömas efter ett ”troligt men dåligt fall” (Naturvårdsverket 1999).  
Beroende på mängden provtagningar som utförts på ett område bedöms resultaten 
olika. Vid fall där 1-5 provtagningar utförts används det högsta resultatet. Vid fler 
provtagningar används den 90nde percentilen. 
 Ett jämförvärde och ett riktvärde för de ämnen som finns i området är viktigt. 
Jämförsvärdet visar på den naturliga halten av ämnet i området, dvs. 
bakgrundsvärdet. Ett jämförande med detta värde visar hur mycket mängden av 
ämnet i området skiljer sig från den naturliga halten. Detta bekräftar huruvida om ett 
ämne som identifieras genom provtagning i området anses vara en förorening eller 
ej. Möjligheten finns att höga halter av skadliga ämnen förekommer naturligt i 
området, vilket ökar osäkerheten att området är kontaminerat av mänsklig påverkan. 
 Halterna jämförs också med ett riktvärde. Enligt Naturvårdsverket (1999) ”riktvärden 
för förorenade områden kan betraktas som haltnivåer under vilka negativa effekter på 
människa eller miljö inte riskeras vare sig på kort eller lång sikt”. Om mängden 
förorening i grundvattnet är mindre än riktvärdet är situationen ”mindre allvarlig” om 
halten förorening är 1-3 ggr riktvärdet är situationen ”måttligt allvarlig” är halten 
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förorening 3-10 ggr är situationen ”allvarlig”, om halten över 10 ggr riktvärdet är 
situationen ”mycket allvarlig”(Naturvårdsverket 1999).   
  Riskbedömningen av föroreningens mängd utförs med en sammanvägning av de 
ovan nämnda faktorerna. En plats som till exempel endast är punktvis förorenad 
bedöms mindre allvarlig än en plats där föroreningen är vida spridd. 

 
2.3 Spridningsförutsättningar 
 
För att avgöra hur allvarlig en föroreningssituation är, är det viktigt att fastställa hur 
föroreningen sprids, i dagsläget och i framtiden. En grundlig undersökning av 
områdets geologi bör utföras. Prover, borrhål och kartläggning över områdets 
jordarter och bergarter inklusive topografi och eventuell sprickbildning bör utföras. 
Grundvattnets hastighet och riktning bör bestämmas.  
 De ämnen som har förorenat området bör analyseras och dess rörelsemönster i 
mark skall klargöras. En vattenlöslig förorening följer troligen grundvattnets rörelser. 
Är föroreningen ej vattenlöslig skall andra faktorer beräknas och föroreningens väg 
bestämmas på annat sätt.  
 Spridningsförutsättningarna analyseras i varje enskilt element där spridning kan ske 
(grundvatten, sjöar och vattendrag, sediment, mark och från byggnader). En grundlig 
beskrivning av varje element inom området bör anges och komplimenteras med 
kartor och bilder.  
 Stora spridningsförutsättningar ger en stor risk. Mindre spridningsförutsättningar 
utger en mindre risk. Hastigheten med vilken föroreningen sprider sig är också en 
stark faktor i bedömningen (Naturvårdsverket 1999).  
 

2.4 Områdets känslighet och skyddsvärde 
 
De fjärde och femte faktorerna i en MIFO-undersökning är områdets känslighet och 
skyddsvärde. Vilka effekter kan föroreningen ha på människa och natur? Områdets 
känslighet bedöms efter vilka individer och miljöer som påverkas av föroreningen. 
Antalet människor som utsätts för föroreningen tas inte med i beräkningen, då 
exponeringen av en människa betraktas lika allvarlig som exponeringen av en grupp 
människor. Barn räknas som mer känsliga än vuxna (Naturvårdsverket 1999). 
”Mycket stor risk” förekommer det i de områden där människor lever, utnyttjar vattnet 
som dricksvatten och där barn exponeras i stor utsträckning.  
 Inom kategorin stor risk klassas områden vilka är permanent arbetsplats för vuxna 
människor, där det finns dricksvattenutag, där barn förekommer eller där det 
förekommer rikt friluftsliv. Liten och måttlig risk områden kan finnas där människor 
inte utnyttjar eller befinner sig på i större utsträckning.  
För skyddsvärde gäller mycket stor risk i områden där det lever hotade eller känsliga 
djur eller växter. Naturområden och naturreservat är klassade som områden med 
mycket stor risk. Stor risk är det i områden där det finns arter med stort skyddsvärde, 
eller områden med känsliga vattendrag. Även parker och trädgårdar i stadsområden 
räknas in i denna kategori.  
 Till liten och måttlig risk hör områden vilka i stor utsträckning är påverkade av 
mänsklig aktivitet, eller områden med litet skyddsvärde och alldaglig natur 
(Naturvårdsverkets1999).  
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2.5 Sammanställning. 
 
I slutet av en MIFO-analys görs en sammanställning av de tidigare nämnda 
bedömningarna. Sammanställningen av riskanalyserna sker i ett diagram (fig. 1). 
Enligt  Naturvårdsverket (1999) ”Risk är en sammanvägning av sannolikhet och 
konsekvens”. På y-axeln i diagrammet visas sannolikheten att föroreningen skall 
spridas, och på x-axeln konsekvenserna av spridningen. 
Sannolikheten för spridningen är lika med spridningsrisken för de olika medierna i det 
förorenade området. Konsekvensen av spridningen är föroreningens farlighet och 
mängd, samt områdets känslighet och skyddsvärde.  

 
Fig. 1 Diagram för visning av en samlad riskbedömning (Naturvårdsverket 1999) 

 

En linje dras horisontellt i diagrammet för varje klassificerat medium i området 
(sediment, ytvatten, grundvatten och mark). På dessa linjer markeras sedan en punkt 
för varje övrig kategori (farlighet, mängd känslighet, och skyddsvärde). Finns flera 
farliga ämnen inom området markeras dessa var för sig.  
Alla punkter kommer nu att ligga inom ett område på diagrammet (riskklass 1 - 
mycket stor risk, riskklass 2, riskklass 3, samt riskklass 4 – liten risk). Sammanfaller 
alla punkter inom ett eller flera områden, är detta troligen områdets riskklass. Ligger 
punkterna spridda över fler områden avvägs vilka av punkterna som bäst beskriver 
situationen i området och därmed är avgörande för dess riskklassning 
(Naturvårdsverkets1999). 
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3. Gimo Träimpregnering 
 

Gimo träimpregnering ligger i Östhammars kommun, Uppsala län och har adressen 
Uppsalavägen 30 (Fig. 2) De tidigare ägarna av impregneringsverket var Korsnäs AB 
och Korsnäs sågverk AB vilka utförde impregnering av virke i anläggningen mellan år 
1940 och 1955 (Östhammar kommun 1992).  
 Impregnering utfördes inomhus genom att virket doppas i kar innehållande 
impregneringsvätska (troligen av typen CCA, salt av koppar, krom och arsenik löst i 
vatten). Golven bestod av packad jord, och inget skydd för spill användes. Den 
överblivna impregneringsvätskan tömdes i ett dike utanför anläggningen, alternativt 
spolades ned i ett avloppsrör som leder ut från byggnaden. Både diket och 
avloppsröret mynnade i Olandsån. Efter impregnering lades virket att torka utomhus, 
även här saknades skydd från läckage (Östhammars kommun 1989). 
  En undersökning av området utfördes av Östhammar kommun och startades 1989. 
Undersökningen bestod av upprepade jord- och grundvattenprover mellan åren 1989 
–1991. Fyra grundvattenrör installerades och jordproverna togs med borr. 
Vid dessa provtagningar fastslogs att marken var kontaminerad av arsenik och krom 
samt till viss utsträckning koppar. 
 Kommunen ansökte år 1995 om bidrag från Naturvårdsverkets kampanj ”gröna jobb” 
för sanering av området (Golder Associates 1997). 
 Under 1995 och 1996 utförde Golder Associates geotekniska markundersökningar 
av området för att kartlägga föroreningen runt de gamla träimpregneringslokalerna 
samt att upprätta ett kontrollprogram för provtagningar i syfte att få en långsiktig bild 
av föroreningen (Golder Associates 1997). 
Prover på sediment i Olandsån, och på grödor vilka växte intill fastigheten utfördes 
också. Proverna analyserades i första hand med avseende på halterna arsenik. En 
godkänd resthalt på 200 mg/kg arsenik i marken bestämdes efter en grundläggande 
miljöriskbedömning med motivationen att de anställda vid Gimo järnhandel vid denna 
halt löpte en risk på 1:100 000 att utveckla cancer under sin livstid (Golder 
Associates 1997).  
 Under 1996 och 1997 sanerades området och jord vars arsenikhalt överskred den 
godkända resthalten grävdes ut och fraktades till Väddika avfallsdeponi för 
slutförvaring. Jorden under de byggnader som nu utgör Gimo Järnhandel innehåller 
stora mängder arsenik, krom och koppar, då det under produktionstiden ej fanns 
något skydd för spill inne i de lokaler som då utnyttjades. Jorden under byggnaderna 
kunde dock ej grävas upp och transporteras bort utan att riva järnhandeln. En 
tätskärm av PCV-plast installerades därför runt byggnaden och tätades med en 
gummiliknande list vilken expanderar vid kontakt med vatten. Skärmen är nedgrävd 
ca 0,5 m i leran under byggnaden. Tanken är att marken under järnhandeln skall 
saneras när byggnaden i framtiden rivs. Fastigheten asfalterades för att förhindra 
perkolation av regnvatten, och därmed förhindra vertikal spridning av föroreningen 
(Golder Associates 1997).  
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Fig. 2 Lantmäteriets Terrängkarta 632 Gimo. Gimo samhälle. Järnhandeln befinner sig på flygfältet 

norr om staden, vid den västra sidan om landsvägen som korsar Gimo. © Lantmäteriet, i2012/921 

 
Det avloppsrör som löper mellan byggnaderna och Olandsån har också inspekterats 
med en filmkamera fäst på en kabel. Insidan av avloppsröret är tydligt förorenat, och 
avgrävt på två ställen. Jorden vid de punkter där röret är avgrävt visar vissa tecken 
på arsenikkontaminering från vattenläckage från avloppsröret.  
 Ett kontrollprogram planerades för marken och vattnet runt Gimo med  provtagning 
två gånger per år i tre år framöver. Regelbundna prover av vattnet i Gimo vattentäckt 
skall också utföras. Dessa provtagningar går dessvärre inte att få tag på i dagsläget. 
Och ingen dokumentation över dem är tillgänglig.  
 En MIFO-fas 1 undersökning gjordes av området och fick klassen 1 – mycket hög 
risk på grund av höga halter arsenik i marken och på grund av bristfälliga 
undersökningar. 
 År 2012 genomförde Geosigma en provtagning i de grundvattenrör och 
dagvattenbrunnar som finns på och runtom fastigheten. Prov i ytvattnet i Olandsån 
utfördes också. Dessa prover diskuteras senare i rapporten. 

  



7 

 

4.  Träimpregnering med CCA 

4.1 Tillverkning av CCA 

Det svenska patentet på träskyddsmedel med koppar, krom och arsenik (CCA) 
arbetades fram av Bolidenbolaget i början av 1940-talet. Medlet var det mest 
använda i Sverige under 30-50-talet men är sedan år 2007 förbjudet att använda i 
Sverige (Beegholm, Dryler 1989, Avfall Sverige Rapport F2012:05) 
 Forskning på fyrtiotalet visade på att koppar var en klart effektivare komponent i det 
tidigare krom zink arsenik- träskyddsmedlet (Henriksson 1984).  
Medlets tre komponenter valdes efter dess kompletterande egenskaper; arsenik 
motverkar skadegörelse från insekter, koppar motverkar svampingrepp och krom 
fixerar impregneringsmedlet i virket, och motverkar läckage av impregneringsvätska 
(Henriksson 1984, Song et al 2006). Krom fungerar också som korrosionsskydd för 
metaller i virket, t.ex. spik och skruv (Henriksson 1984). 
 Ett antal patent har arbetats fram i Sverige på Bolidenbolaget. Ett exempel är CCA 
321, det första rena svenska kopparkromarsenatet vid Bolidenbolaget. Arsenatet 
framställdes genom att under noga kontroll av temperatur och pH omsätta 
arseniksyra med kopparkarbonat. Detta bildar vid gynnsamma förhållanden 
koppararsenat, CuHAsO4 x H2O. Koppararsenatet tillsätts under omrörning till en 
uppvärmd lösning av arseniksyra och kromsyra. Kromsyran reagerar då med 
koppararsenatet och bildar kopparkromarsenat. Reaktionen kan skrivas (Henriksson 
1984): 
 
3 CuHAsO4 x H2O + 2 CrO3 + 1.5 H2O → (3 CuO x 2 CrO3 x As2O5 x  H2O) + 0.5 
As2O5 
 
Reaktionen resulterar i en pasta med vätskeförhållandet fast fas 28,5 % och flytande 
fas 71.5 %. Pastan tappades på fat och såldes koncentrerad till 
impregneringsverken. På impregneringsverken späddes lösningen med vatten till 
önskad koncentration. Tiden för tillverkningen av koncentratet varierade med 
temperatur, och tog vid 50o C några timmar. Proportionerna mellan de tre 
beståndsdelarna i olika patent valdes efter effektivitet och löslighet. Effekten av 
impregneringsmedlet var som bäst då mängden koppar översteg mängden krom i 
förhållande till mängden arsenik. Mängden krom visade inte nämnvärd effekt på 
kvalitén av fixeringen. Användes för lite koppar i lösningen minskade 
svampresistensen hos virket. Lösligheten i vatten för medlet var högre ju högre halt 
krom man tillförde. Krom var det dyraste ämnet av de tre (Henriksson 1984). 
 Impregneringsvätskan har ursprungligen, i sin flytande form, ett pH på 2 men blir 
surare då krom fälls ut som kromhydroxid. I trät har fixeringen ett pH på 5. 
Impregneringsvätskans inträngning i virke varierar med träslag och torktid. Med 
torktid menas den tid under vilken de lösa jonerna i CCA-lösningen övergår till fast 
fas eller binder till aktiva grupper i virkets celler. Torktiden varierar främst beroende 
på temperatur.   
Tiden för fixeringen av vätskan i trä är beroende av temperaturen under vilken virket 
får torka. Fixeringstiden varierar mellan några dagar till ett par veckor (Nico et al 
2004).  
När impregneringen är klar har kromet reagerat med trät och reducerat till krom (III), 
vilket är mer svårlösligt än krom (VI). Arseniken fixeras som kromarsenater. 
Koppararsenater fälls också ut (Bergholm 1992)  
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I CCA använde man sig av den femvärdiga oxidationen av arsenik (arsenik (V), 
arsenat) och den sexvärdiga oxidationsformen av krom (krom (VI) ) (Nico et al 2004, 
Henriksson 1984). 
 Nedan redovisas kort för Arsenik och Krom. Koppar bortses ifrån på grund av att det 
inte räknas som lika miljöfarligt som de andra två ämnena.  
 

4.2 Arsenik. 
 

Arsenik är ett grundämne med den kemiska betäckningen As (Nationalencyklopedin 
2013, Internet). Ämnet är en halvmetall och är smak- och luktlöst (Naturvårdsverket 
2007) Arsenik förekommer naturligt i miljön i områden där en viss typ av berggrund 
förekommer, t.ex., vissa skiffrar och andra sedimentära bergarter  (Naturvårdsverkets 
2007) 
 Arsenik förekommer i olika former och föreningar vilka varierar i sin giftighet.  
Arsenikväte och arseniktrioxid är exempel på mycket giftiga föreningar vars dödliga 
dos är låg. 
Människokroppen vänjer sig vid arsenik under successiv utsättning, och kan tåla upp 
till 10 gånger den dödliga dosen vid ett enskilt tillfälle (Nationalencyklopedin 2013, 
Internet). Långvarig utsättning är dock mycket skadlig (Mushtaque & Chowdhury 
2004). Vid akut arsenikförgiftning är symptomen bland annat magsmärtor, kraftigt 
illamående samt kräkningar eller diarré, feber, hjärtpåverkan, bortdomnade händer 
och fötter samt tillfällig förlamning och blindhet. Vid långvarig exponering är 
symptomen pigmentförändringar på fötter och händer samt förtjockning av yttre 
hudlagret på nämnda kroppsdelar. Långvarig exponering är starkt cancerframkallade 
och resulterar främst i hudcancer, men kan också leda till cancer i lungor och 
urinblåsa (Naturvårdsverket 2007, Mushtaque & Chowdhury 2004) 
 Arsenik förekommer i mark och vatten i två stabila former, arsenit och arsenat 
(oxidationstal (III) respektive (V)). Arsenit är något giftigare än arsenat.  
Rörligheten för ämnet i mark är beroende av jordart, markdjup, jordens järn- och 
magnesiumhalt, jordens humushalt samt jordens eller markvattnets pH (Bergholm, 
Dryler 1989). Adsorptionen av arsenik i mark är som störst vid pH 6, och lösligheten 
ökar successivt med ökande pH. Lösligheten visar också tendenser att öka vid en 
sänkning av pH. Arsenikens löslighet i marken avtar också med djupet. Vid markytan 
och ytligt i jorden bildar arsenik i större utsträckning koppar- och kromarsenater, men 
då krom och koppar har tendens att absorberas av jorden ytligt i marken, medan 
arseniken är mer rörlig så absorberas arsenik av järn, magnesium eller lermineral 
djupare i markprofilen. Fixeringen av arsenik i marken ökar också med halten 
organiskt material, samt lerhalten i jordarten. Högre lerhalt ger jordarten en större 
förmåga att omvandla impregneringsvätskans anjoner till katjoner, vilket underlättar 
fixeringen i marken. Absorptionen av arsenik till lerhaltiga jordar sker med störst 
utsträckning vid pH 5. 
  Arsenik ter sig som tidigare nämnt i impregneringsvätskan som negativt laddade 
anjoner (arsenatjoner) vilka binder till de positivt laddade koppar- och kromjonerna 
eller befinner sig lösta i impregneringsvätskan. 
I marken reagerar dessa anjoner genom att bilda jonbindningar (så kallade 
ytkomplex) med positivt laddade ytor i marken. Dessa positiva laddningar finns på 
mineralpartiklar i marken. Järn- och aluminiumoxider är de vanligaste av dessa 
positivt laddade mineralpartiklarna. Laddningen uppkommer av mineralens kemiska 
bindningar, så kallade ”oktaederskikt” (Figur 3) (Eriksson et al. 2011). 
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Adsorptionen sker med större utsträckning ju lägre pH omgivningen har 
eftersom8ygb OH- - grupperna har större tendens att ta upp fler positiva vätejoner vid 
lägre pH (Bergholm & Dryler 1989, Eriksson et al. 2011). Denna fixering av arsenik 
sker som tidigare nämnt en bit ned i marken, i övre delen av anrikningshorisonten i 
en podsol. Anrikningshorisonten är det skikt i jorden som ligger under 
urlakningshorisonten, som även kallas blekjord, på grund av dess vita färg. I 
Urlakningshorisonten lakas jorden ut på mineraler såsom aluminium och järn med 
hjälp av de organiska syror som transporteras från jordytan ned i maken via 
regnvattnet. När dessa syror blir mättade på metaller börjar de sistnämnda istället 
avsättas. Den övre delen av anrikningshorisonten, där störst andel järn och 
aluminium avsätts kallas rostjord, på grund av den röda färg som framkallas av 
järnrikedomen. Detta skikt är även ofta rikt på organiskt material.  
 
 

 
Fig.3 Positiva och negativa ytladdningar oktaederskiktets kant (hos mineralpartiklar i marken. 
 

På liknande sätt som vid adsorption på mineralytor i rostjorden binder arsenatjonerna 
till humuspartiklar i marken. Humuspartiklars laddning uppkommer då 
karboxylgrupper avlägsnar en vätejon, eller då aminogrupper protonernas. Arsenik 
fixeras alltså till högre grad i marken då humushalten är hög (Eriksson et al 2011, 
Bergholm & Dyler 1989) Adsorptionen av arsenik påverkas också av 
reduktionsreaktioner vid t.ex. höjning av grundvattenytan. Arseniken frigörs från 
marken då det järn det är bundet till reduceras, eller då arsenik reduceras från 
arsenat till arsenit, den sistnämnda formen är rörligare än den första (Sveriges 
Geologiska Undersökning 2013).  
 



10 

 

 
 
4.3 Krom 
 

Krom är en vanligt förekommande metall i jordskorpan. Den kemiska betäckningen är 
Cr och metallen har nr 24 i det periodiska systemet. 
Den vanligaste mänskliga exponeringen av krom är via livsmedel (i första hand krom 
III) och kontaminerat vatten. Att vistas på vissa arbetsplatser (främst industriarbete) 
och bostäder nära aktiva eller nerlagda industriområden kan även leda till intag eller 
kontakt med krom (U.S. Department of Health and Services 2013).  
 De vanligaste formerna av krom är rent krom (krom 0), sexvärdigt och trevärdigt 
krom (oxidationstal (VI) respektive (III)). 
Den trevärdiga formen är ett nödvändigt näringsämne vilket hjälper kroppens 
användning av fett och protein. Brist på krom (III) kan orsaka hälsoproblem men 
överexponering kan orsaka tex. hudirritation och exem (U.S. Department of Health 
and Services 2013, Lenntech 2013). 
 Det sexvärdiga kromet är betydligt mycket skadligare än det trevärdiga. 
Överexponering av det förstnämnda kan vid inhalering leda till irritation och sår av 
slemhinnorna i näsan, och skador på septum. Inhalering kan också leda till astma 
och andningssvårigheter. Djurförsök visar att långvarig konsumtion av krom (VI) kan 
leda till sår i magsäck och inälvor. Konsumtion kan också leda till blodbrist. 
Hudkontakt kan leda till sår och irritation av huden. 
Krom (VI) är cancer- och allergiframkallande (U.S. Department of Health and 
Services 2013). 
Det sexvärdiga kromet är väsentligt mycket giftigare än det trevärdiga, och är också 
mycket rörligare i vatten och mer lättillgängligt för växter. 
 Två studier över kroms kemiska egenskaper i jord och mark visar på att krom i jordar 
med mycket organiskt material visar tendens att byta oxidationstal. Förändringen kan 
ske så att sexvärdigt krom reduceras till trevärdigt krom, men kan även gå åt andra 
hållet (Chattopadhyay, B.; Roy, Utpal Singha; Mukhopadhyay, S. K. 2010, Song et. al 
2006). Enligt Naturvårdsverket (2013) är reaktionen från sexvärdigt krom till trevärdigt 
krom den vanligare av de två.  
 

5. Metod  
 
Arbetet är en analys utförd med material hämtat från Uppsala Länsstyrelse. 
 Studien inleds med en bakgrundsundersökning om CCA och dess komponenter 
vilken har hämtats i olika vetenskapliga artiklar samt från olika myndigheter och 
företag. Bakgrundsinformation om Gimo träimpregnering hämtas ur rapporter från 
undersökning, provtagning och sanering av området, utförda av Golder Associates 
AB (Golder associates (1997) (1997) 1998)) och Geosigma (Geosigma 2012), samt 
länsstyrelsen i Uppsalas MIFO fas 1-analys över området (Länstyrelsen Uppsala län 
2012). Rapporten är starkt inriktad på krom och arsenik, då dessa metaller anses 
vara väsentligt mycket giftigare än koppar. 
 MIFO-analysen utförs med Naturvårdsverkets rapport 4918 – ”metodik för 
inventering av förorenade områden” (Naturvårdsverket 1999) som grund, med 
undantag av de metoder som i dagsläget är daterade. MIFO-analysen har redovisats 
i Kapitel 2. De bakgrundsvärden och jämförsvärden som är nödvändiga för analysen 
har hämtats från olika aktuella myndigheter (Sveriges Geologiska Undersökning 
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2013 , Karolinska Institutet (2013) och Livsmedelsverket (2013)) för att jämföras med 
provresultat från Gimo.  
 De prover som redovisas i stycke 6.2.1 – grundvatten och ytvatten och 6.2.2 – mark 
är tagna ur Golder Associates samt Geosigmas raporter (Golder Associates (1997) 
(1997) (1998), Geosigma 1012). Kompletterande information om området hämtas ur 
hydrogeologiska kartan och jordartskartan (Sveriges Geologiska Undersökning) samt 
från övrig information om Östhammars kommun.  
 Ett platsbesök utfördes i april 2013, men inga övriga undersökningar utfördes.  
MIFO-analyser över andra kontaminerade områden har studerats i jämförande syfte 
men nämns inte i rapporten. 

 
6.  Resultat   
 
6.1  Ämnets farlighet 
 
Arsenik är enligt Naturvårdsverkets system och kemikalieinspektionens klassificering 
att klassa som ”mycket hög risk”. (Naturvårdsverket 1999) 
Koppar och krom indelas i en kategori där alla koppar- och kromformer bedöms som 
”miljöfarliga” (Ulf Rick, kemikalieinspektionen, muntlig källa 2013). Enligt 
Naturvårdsverket klassas de båda metallerna efter ”måttligt hög risk”. 
Ämnets farlighet bör därför klassas som ”mycket hög risk” på grund av att 
föroreningen till stor del består av arsenik. 

 

6.2 Ämnets förekomst inom området 

6.2.1 Grundvatten och Ytvatten 

 
Från området runt Gimo träimpregnering finns två kända provtagningstillfällen av 
grundvatten och ytvatten dokumenterade.  
Den första utfördes av Golden Associates 1998 och är en del av ett kontrollprogram 
(Golder Associates 1998). Kontrollprogrammet var tänkt att innefatta två prover om 
året i tre år. Dock står i dagsläget endast data att finnas från den första 
provtagningen. Proverna är tagna i tre grundvattenrör döpta KB1, KB2, och KB3 
samt i en dagvattenbrunn döpt G1. Provtagningen kompletteras med ett prov i Gimo 
vattentäckt, i provtagningen döpt VA. Resultaten från provtagningen redovisas i tabell 
1. Grundvattenrören tar grundvatten från lera. 
 
Tabell 1. Provresultat från 1998. 
Ur KB1 KB2 och KB3 = Grundvattenrör, G1 = Dagvattenbrunn, VA = Gimo Vattentäckt 

(Från Golder Grundteknik 1998) 

provpunkt As μg/l Cu μg/l Cr μg/l 

KB1 17 <6 2 

KB2 4 7 2 

KB3 53 3 2 

G1 119 <10 3 

VA <1 7 0,5 
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Den 6 mars 2012 utförde Geosigma AB en grund- och ytvattenprovtagning i Gimo. 
Prover togs i samtliga brunnar från Golder Associates undersökning med undantag 
för Gimo vattentäckt. Ytterligare grundvattenrör installerades (döpta G19 och G38) 
för provtagning och ytterligare en dagvattenbrunn döpt GDV undersöktes. 
Provtagningen innefattade även ett ytvattenprov i Olandsån. Proverna testades i 
avseende på 18 olika metaller och ytterligare tre andra kemiska föreningar. Då denna 
rapport inriktar sig på koppar, krom och arsenik, redovisas endast dessa provresultat. 
Resultaten av provtagningarna redovisas i Tabell 2.  
 
 
Tabell 2. Utvalda prover tagna den 6 mars 2012. 
Ur KB1, KB2, KB3, G19 och G38 = Grundvattenrör, GI och GDV = dagvattenbrunnar, samt 
GYV = ytvattenprov ur Olandsån. Provresultat hämtade från Geosigma (2012) 

Brunn As (μg/l)(mätosäkerhet+/-) Cr (μg/l)(mätosäkerhet+/-) Cu (μg/l)(mätosäkerhet+/-) 

KB1 6,17 (1,83) 2,59 (0,50) 10,5 (2,1) 

KB2 0,997 (0,692) <0.9 7,01 (1,44) 

KB3 12,5 (3,4) 2,97 (0,54) 4,12 (0,97) 

G19 1,46 (1,33) 2,31 (0,55) 12 (2,7) 

G38 0,911 (0,695) <0,9 9,01 (1,84) 

G1 111 (30) 2,34 (0,51) 2,69 (0,80) 

GDV 136 (36) 5,12 (1,15) 4,28 (1,01) 

GYV <0,5 <0,9 3,09 (1,0) 

 

 

Halterna av arsenik och krom är väsentligt mycket högre i proverna från 1998 än 
2012. Halterna koppar är högre i de senare proverna. Förändringen av halten 
metaller i vattnet kan bero på flera olika saker. En möjlig förklaring till minskningen av 
arsenik och krom är att marken förr höll en högre halt av dessa ämnen, som med 
tiden blivit urlakad. Dock finns flera andra förklaringar. Hur mycket arsenik och krom 
vattnet löser från marken är starkt bundet till pH, halten organiskt material i vattnet 
och marken samt grundvattenståndet (Bergholm, Dryler 1989). Redox- och pH-
förhållandena i vattnet för provtagningen år 2012 redovisas i Tabell 3, men är okänd 
för provtagningen år 1998. Provtagningarna år 1998 ägde rum i samband med den 
sanering som då utfördes över området. Uppgrävningen av marken kan ha orsakat 
instabilitet av mark och vatten. Proverna togs inte långt efter att tätskärmen runt 
byggnaden installerades och grundvattnet kan ha innehållit rester från 
kontamineringen under byggnaderna. 
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Fig. 4  Karta över Gimo med markerade brunnar för provtagning, Länsstyrelsen Uppsala. 

Den nuvarande järnhandeln (och före detta impregneringsverket) är den byggnad på kartan som 

ligger jämte KB2 och KB3.  © Lantmäteriet, i2012/921 

 
 
Tabell 3 Prover tagna av Geosigma den 6 mars 2012. 
Ur KB1, KB2, KB3, G19 och G38 = Grundvattenrör, GI och GDV = dagvattenbrunnar samt 
GYV  = ytvattenprov ur Olandsån. Provresultat hämtade från Geosigma (2012). 
 

Provpunkt Djup/Avstånd 

markyta-

vattenyta (m) 

PH Redox 

(V) 

Syre 

mg/l 

Temp 

(
o
C) 

Konduktivitet 

(μS/cm)  

Klorid 

(mg/l) 

KB1 1,5/0,54 5,7 0,14 2,3 3,7 1345 470 

KB2 1.5/0,3 6,4 0,08 0,8 2,8 373 39 

KB3 1,5/0,54 6,4 0,12 2,4 4,5 66 10 

GV19 9,26/2,26 9,8 -0,13 0,6 4,3 177 42 

GV38 5,18/2,18 - - - - - - 

G1 1,5/0,91 6,6 0,12 3,0 1,8 38 39 

GDV 0,5/0,2 6,3 0,14 1,3 0,8 387 64 

GYV - 7,1 0,14 3,1 0,5 232 47 
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Naturvårdsverket (1999) varnar för att i en MIFO-analys använda gamla eller 
daterade prover, med motiveringen att risk finns att dessa ej längre är representativa. 
Önskvärt vore tillgång till hela det kontrollprogram som tidigare nämnts. Detta skulle 
ge en större helhetsbild av vattnets sammansättning kring området. Den här MIFO-
analysen utgår främst från proverna tagna 2012, efter naturvårdsverkets 
rekommentation.  
 De gränsvärden som är satta för arsenik, koppar och krom är för arsenik 10 μg/l 
(Karolinska Institutet 2013), för koppar 2 mg/l (Livsmedelsverket 2013) och för krom 3 
μg/l (Naturvårdsverket 2008). Om halten krom överskrider 50 μg/l och arsenikhalten 
överskrider 10 μg/l anses vattnet som otjänligt som dricksvatten (Sveriges 
Geologiska Undersökning 2013). Enligt Naturvårdsverket (1999) bör föroreningens 
mängd avgöras efter givna riktvärden. Om mängden förorening i grundvattnet är 
mindre än riktvärdet är situationen ”mindre allvarlig” om halten förorening är 1-3 ggr 
riktvärdet är situationen ”måttligt allvarlig” är halten förorening 3-10 ggr riktvärdet är 
situationen ”allvarlig” och är halten över 10 ggr riktvärdet är situationen ”mycket 
allvarlig”(Naturvårdsverket 1999).   
 Mängden koppar i grundvattnet överskrider inte på någon plats inom området 
naturvårdsverkets riktvärden och bör därför inte innebära risk för områdets säkerhet. 
Med avseende på koppar anses risken vara ”mycket låg” 
 Den nittionde percentilen för bakgrundsvärdet av arsenik i Sverige är 0.42 μg/l. Detta 
är betydligt lägre än de provresultat som presenteras, vilket stödjer teorin att området 
är kontaminerat av punktkälla. För arsenik överskrids år 2012 värdet för ”otjänligt 
dricksvatten” på tre punkter inom området. I KB3 råder en viss osäkerhet kring 
överskridandet, då mätosäkerheten är så pass stor att värdet skulle kunna vara lägre. 
De två övriga punkterna där värdet överskrider ”otjänligt dricksvatten” är de två 
dagvattenbrunnarna i området. Dagvattenprover ingår inte i en vanlig MIFO-analys, 
troligen på grund av risken att det lätt kontamineras från andra källor än omgivande 
mark. De höga halterna i G1 och GDV diskuteras ytterligare i avsnitt 2.3 – 
spridningsrisken.  
I avseende på grundvattnet klassas området ”mindre allvarligt” på grund av de låga 
halterna arsenik i grundvattenrören.  
 Halten krom i grundvattnet överskrider naturvårdsverkets riktvärden marginellt vid en 
av provtagningspunkterna, och riskerar att överskrida riktvärdena vid ytterligare tre 
punkter (provtagningsresultatet ligger under riktvärdet, men mätosäkerheten är 
sådan att provet riskerar att överskrida gränsen). Två av punkterna där kromhalten är 
som störst är de två dagvattenbrunnar som tidigare nämnts. Ytterligare en punkt med 
hög halt krom sammanfaller med ett grundvattenrör med hög arsenikhalt (KB2). Den 
fjärde punkten med förhöjda halter ligger ovanför Gimo vattentäckt. Då ingen av 
proverna visar på halter högre än gränsvärdet av krom i grundvattnet, och inget visar 
på halter i närheten av ”otjänligt grundvatten” så klassas området ”mindre allvarligt” i 
avseende på krom. 

6.2.2 Mark 

 

Golder Associates (Golder 1997) utförde den 27 november 1997 en provtagning av 
marken öster om järnhandeln (före detta impregneringsverk). Proverna är borrprov 
från 31 punkter på båda sidor längs det avloppsrör som löper från det gamla 
impregneringsverket mot Olandsån. Proverna är tagna 0,5 respektive 1,0 m under 
markytan. På vissa ställen är även ett prov taget på gränsen mellan leran och 
sanden. Proverna testades endast med avseende på arsenik och resultaten 
redovisas i Tabell 4. 
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Tabell 4. Resultat av Borrprover tagna  den 27 november 1997. 

Provtagningen utförd kring det avloppsrör som leder från det forna impregneringsverket ned mot 

Olandsån. 

Resultaten är hämtade från Golder Associates (1997) 

 

provpunkt As (mg/kg) provpunkt As (mg/kg) 

 106 195 122 2,2 

107 4,6 123 2,2 

108 108 124 2,5 

109 25,3 125 211 

110 162 126 22,4 

111 19,4 127 2,03 

112 15,2 128 191 

113 23,9 129 2 

114 88 130 155 

115 45,6 131 2,1 

116 7,2 132 11,6 

117 5 133 3,7 

118 170 134 6,4 

119 3 135 2,6 

120 4,4 136 2,7 

121 2,2 137 2,3 

 

 

Provresultaten varierar mellan 2 till 195 mg/kg arsenik, där ca 20 % ligger över 100 
mg/kg och ungefär 50% ligger under 10 mg/kg. Det naturliga bakgrundsvärdet för 
arsenik kring Gimo har ett medelvärde på ca 2 μg/kg (Sveriges Geologiska 
Undersökning) vilket stöder att marken är punktvis kontaminerat av arsenik. 
Naturvårdsverkets riktvärde för arsenik i jord är 15 mg/kg vilket innebär att 19% ligger 
över halterna för en mycket allvarlig situation, 55% ligger under riktvärdet och räknas 
som ofarligt. 10% av proverna ligger inom halterna för en alvarlig situation.  
 Innan saneringen år 96-97 gjordes av Östhammar kommun (1992) undersökningar 
år 1989 och 1990 där 24 prov utfördes vid 10 provtagningspunkter runtom 
byggnaderna vid gamla Gimo impregneringsverk och den närliggande marken.  
Vid dessa provtagningar varierade halten arsenik i marken mellan 3,5 och 37200 
mg/kg. Dessa värden ligger långt utöver Naturvårdsverkets riktvärden. Vid 
saneringen bestämdes ett maxvärde på 200 mg/kg arsenik i marken, och all jord med 
högre halter grävdes bort (Golden Associates 1998). Viss osäkerhet råder över vart 
proverna är utförda. De första 5-6 proverna är tagna i närheten av byggnaderna som 
utgjorde impregneringsverket. Den jorden är nu bortgrävd och asfalterad. De andra 
proverna torde vara tagna över Gimo vattentäckt och längs avloppsröret, men data 
över detta saknas i den här rapporten.  
 Verksamheten runt Gimo är också till stor del odokumenterad, och virke läts 
lufttorkas utomhus. Oklarhet råder över exakt var på området virket läts torka. Med 
avseende på detta uttrycks en viss osäkerhet över huruvida all kontaminerad mark 
undersökts.  
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Området klassas som ”allvarligt” i åtanke på att höga halter arsenik förekommer ytligt 
i marken kring fastigheten, samt på grund av den osäkerhet som råder över om all 
kontaminerad jord är bortförd.  
 

6.3 Spridningsrisken 
 
Geologin i området är sådan att den dominerande jordarten är glacial och postglacial 
lera. Leran är enligt Geosigmas tekniska undersökningar (2012) 7 m mäktig och 
underliggs av isälvsmaterial. Ett ca 1 m tjockt lager grovmo täcker leran. SGUs 
jordartskarta över området bifogas i slutet av rapporten för en mer övergripande bild 
av området. 
 Topografin är flack, och varierar obetydligt i höjd vid området. Grundvatten rör sig i 
östlig riktning, mot Olandsån, genom grovmon (Geosigma 2012). Även 
isälvsmaterialet är grundvattenförande i nord-sydlig riktning (Östhammar kommun 
1992). Dessa två grundvattentäkter torde inte ha kontakt eller utbyte med varandra.  
 Gimo vattentäckt ligger i stort sett direkt under kontaminerad jord. Detta bör dock 
inte påverka vattentäkten, då tidigare nämnda lerlager skiljer denna från övre 
grundvattnet. Att kontaminerat grundvatten skulle perkolera ned till vattentäkten är 
minde troligt. Arsenik tenderar att fixeras stadigt i jordarter med hög lerhalt 
(Bergholm, Dryler 1989), vilket styrker teorin om att kontamineringen i de övre 
jordlagren troligtvis inte sprids nedåt. En sandig jordart fattig på organiskt material 
och järn har förmåga att absorbera 100 mg/kg arsenik, och en lerjord har en förmåga 
att absorbera ca 700 mg/kg arsenik, vilket överskrider de genomsnittliga halterna i 
marken kring Gimo. Förmågan att adsorbera dessa halter är testade under optimala 
förhållanden och endast vid kontamineringstillfället, långvarig adsorption av dessa 
halter är ej undersökt, men siffrorna ger en ungefärligt proportionsmått (Bergholm 
1992).  
 Vattnet i marken kring Gimo har ett pH mellan 5,7 och 6,4 (med undantag för GV19 
och GV38, se Tabell 3) vilket ligger väldigt nära det pH då arsenik är som mest 
lättfixerat (Bergholm, Dryler 1989). Detta kan förstås variera med tiden.  
 Jordartsproverna som redovisas i avsnitt 2.2.2. styrker påståendet att föroreningen 
inte sprids nämnvärt i marken. Marken är punktvis kontaminerad, och halterna 
arsenik skiljer sig väsentligt i borrproven med bara en meter eller en halvmeters 
mellanrum. De högre halterna koncentreras runt de punkter där avloppsröret är 
avgrävt (se avsnitt 3, samt Golder Associates (1997)) Om föroreningen vandrade i 
marken torde proverna visa på en mer enhetlig halt arsenik, då denna skulle ha 
”smetats ut” i marken med hjälp av vattentransport.  
 Ett orosmoment är de två dagvattenbrunnarna öster om fastigheten. Det är oklart hur 
dessa brunnar är konstruerade samt vart vattnet som leds ner i dem tar vägen. Båda 
brunnarna innehåller vatten med hög arsenikhalt och bör därför undersökas vidare. 
Om de leder ned dagvattnet till grundvattnet i grovmon, hamnar snart arseniken i 
Olandsån. Om de leder ner dagvattnet i leran riskerar arsenik också att ledas mot ån. 
Det ytvattenprov som tagits i Olandsån visar på låga halter koppar, krom och arsenik, 
men inget prov på slammet uppges ha tagits nyligen.  
I annat fall mynnar ett dräneringsrör ut från brunnarna på okänd plats.  
Spridningsrisken från dräneringsbrunnarna beror helt på hur dessa är konstruerade.  
 Utifrån resonemanget som redovisas ovan har spridningsrisken i området klassas 
som ”liten”. 
Med avseende på dagvatten bör undersökningar utföras i, och omkring 
dagvattenbrunnarna för att avgöra varför de uppvisar sådana höga halter jämfört 
med omgivningen.   
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 6.4 Mänsklig utsatthet 
 
Om man studerar Gimo på terrängkartan kan man se ett litet samhälle med 
bostadshus väster om en väg som kallas Uppsalavägen. Någon statistik på hur 
många invånare som är permanent boende har inte hittats, men eftersom en MIFO-
undersökning ej gör skillnad på mängden människor som blir utsatta för en förorening 
(en människa är lika utsatt som många människor) (Naturvårdsverket 1999) så är 
antalet bostadshus mindre viktig. Impregneringsverket som denna MIFO-
undersökning handlar om befinner sig på den östra sidan om Uppsalavägen. 
Eftersom grundvattnets riktning i området är österut, torde samhället inte vara utsatt 
för spridning av arsenik eller krom. Öster om det gamla impregneringsverket ligger ett 
flygfält, och nordost om staden ligger Gimo vattentäckt, men högst troligen är denna 
inte påverkad (se ”spridningsrisker”). Alldeles ovanpå det gamla impregneringsverket 
ligger i dagsläget en järnhandel. Detta är en daglig arbetsplats, och ökar därmed 
exponeringsrisken. En sanering av tomten utfördes dock för fem år sedan, och 
tomten med omgivning är asfalterad över de ytor där högst halt arsenik uppmättes. 
Därmed borde den mänskliga utsattheten i järnhandeln vara låg. Enligt Golder 
Associates  ska halten arsenik, koppar och krom vara testad i grödorna i Gimo 
närområde, och dessa skall vara låga (Geosigma 2012). Alltså torde den mänskliga 
utsattheten vara låg men bedöms ändå till ”stor” på grund av att om jorden vid ytan 
innehåller mycket arsenik kan barn utsättas vid låg utsträckning, samt att åkerbruk 
sker på området med omnejd.   

 
6.5 Närliggande natur 
 
Vad det gäller den närliggande naturen så finns två saker att nämna särskilt. Det ena 
är Olandsån, som rinner bara ett par tiotal meter från det gamla impregneringsverket.  
Olandsån är den enda ån i Uppland som har fria vandringsvägar för fisk från 
Östersjön och högt upp i åns översta delar. Detta innebär att ån är en stor 
naturresurs för vandrande fisk och ett viktigt tillskott i landskapet 
(Vattenmyndigheterna 2013). Nordost om det gamla impregneringsverket finns också 
ett naturreservat med syfte att bevara gamla hagar erbjuda rikt friluftsliv 
(Upplandsstiftelsen 2013). 
Eftersom naturreservatet ligger öster om Olandsån torde grundvattenriktningen vara 
den motsatta mot vad den är på den västra sidan. Grundvattenriktningen vid 
naturreservatet torde alltså vara västlig. Då den hydrogeologiska kartan över området 
inte visar på grundvattenriktningen i området är detta osäkert och risken att 
föroreningar sprids från Olandsån till naturreservatet måste tas med i beräkningen 
även om denna risk torde vara liten.  
Den omgivande naturen anses enligt den här MIFO-analysen ha ”stort värde”.
  

6.6 Sammanställning av riskklassanalys 
 

Med avseende på grundvatten är riskanalysen för Gimo träimpregnering ”riskklass 3 
– måttligt stor risk”. Denna bedömning grundas i riskklassningen som visas i Figur 5. 
Om man studerar sammanställningsdiagrammet är riskklass 3 det område som har 
flest antal punkter, men också det område som beskriver Gimo bäst.  
 Grundvattnet i Gimo bör studeras mer, på grund av dess känslighet, och på grund av 
dess relativt stora spridningsrisker i det övre jordlagret. De höga halterna arsenik i 
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dagvattenbrunnarna bör också undersökas ytterligare, och källan till de höga halterna 
bör lokaliseras.  
Däremot baseras denna MIFO-analys på de grundvattenprover som levererats av 
Geosigma, och dessa visar på små mängder föroreningar i området. Baserat på det 
sistnämnda torde situationen inte vara så allvarlig.  

 
Fig. 5. Sammanställning av MIFO-analys för grundvatten i Gimo 

 
Med avseende på mark är riskanalysen även den riskklass 3 – måttligt stor risk (Figur 
6). Detta med motivationen att spridningsrisken är så pass liten, samt att 
provresultaten inte visar på överdrivet höga halter förorening.  
Det kan diskuteras om området bör klassas i riskklass två, med motivationen att fler 
undersökningar bör utföras, och även med avseende på föroreningens ytlighet och 
tillgänglighet för invånarna i Gimo. Tre av fyra faktorer ligger dock inom gränsen för 
riskklass tre, och detta blir den slutliga bedömningen. 
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Fig. 6 Sammanställning av MIFO-analys för mark i Gimo 

 
 

7 Diskussion  
 
Den slutgiltiga riskklassen för Gimo träimpregnering är ”Riskklass 3 – måttligt stor 
risk”.  
Det finns en del argument som talar för att området torde ha en högre riskklassning. 
Arsenik är ett ämne med hög riskklass. En stor mängd av de jordprover som tagits i 
området överskrider riktvärdet för arsenik i mark med det tiodubbla.  
De diagram som används vid sammanställningen av analysen är inte precisa. I fig. 
6.C skulle ”känslighet och skyddsvärde” och ”föroreningsnivå” även kunna placeras 
inom riskklass 2. Då skulle resultatet se helt annorlunda ut.  
Känslighet och skyddsvärde är högt inom området, en dålig kombination med höga 
halter av farliga ämnen.  
 Vid utförandet av en MIFO-analys övervägs de olika faktorerna mot varandra och 
man kan inte alltid utgå blint från diagrammet. Det är sant att halten arsenik på vissa 
punkter inom området är hög, men dessa punkter är inte stora till arean, och utgör en 
liten procent av områdets totala yta. Spridningsrisken från dessa punkter är 
dessutom låg, både i teorin och i praktiken. Provresultaten styrker att föroreningen är 
väl adsorberad i marken. Risken att ett barn kontinuerligt kommer i kontakt med krom 
och arsenik från marken (via oralt intag eller exponering via kontakt) är relativt låg på 
grund av att föroreningen endast förekommer på en liten area. Vad det gäller 
skyddsvärdet är risken låg att föroreningen sprider sig till de känsligaste 
organismerna inom området.  
Spridningsrisken anses därför vara det avgörande delmomentet i analysen, och 
denna är låg. 
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Två faktorer är dock att ta i beaktning. En viss osäkerhet råder i exakt i vilken 
utsträckning området är undersökt, och om provtagningar utförts på alla de platser 
kontaminering skett. Om den utförda saneringen och provtagningen ej omfattar all 
förorenad mark kan mycket höga halter arsenik och krom fortfarande finnas kvar i 
marken. Detta skulle höja risken i området väsentligt.  
MIFO-metodiken bygger på att olika föroreningsområden jämförs med varandra för 
att skapa ett prioriteringssystem.  Denna MIFO-undersökning över Gimo är utförd av 
en person som aldrig tidigare utfört en liknande analys, och därför saknas jämförande 
material och erfarenhet. En viss tvekan kan då råda över huruvida kompetensen 
finns att avgöra vart Gimo platsar på MIFO-skalan, när referenspunkter över denna 
skala saknas. Det noteras dock att Naturvårdsverkets instruktioner över metodiken i 
en MIFO-analys är väldigt ingående och tydliga. Instruktionerna är skrivna så att en 
person helt utan tidigare erfarenhet skall förstå innebörden, och utförandet av hela 
processen. Med stöd och hjälp från länsstyrelser och studerandet av gamla MIFO-
rapporter torde en bedömning inte vara så svår att utföra. 
 Vad det gäller provtagningens omfattning måste utgångspunkten ändå vara att alla 
nödvändiga prover och undersökningar är utförda. En MIFO-analys baseras alltid på 
det material som står att finna, och det är inte rimligt att göra en bedömning över 
resultat som inte finns, eller resultat som bygger på spekulationer.  
Riskklassningen är korrekt utifrån de provresultat som funnits tillgängliga. . 
 
 

8. Slutsats 
 
MIFO-analysen av Gimo träimpregnering gav resultatet ”Riskklass 3- måttlig risk” 
 Trots att arsenik anses som ett ämne vilket medför hög risk är klassificeringen av 
området relativt låg. Detta på grund av områdets låga spridningsrisker och den låga 
halten farliga ämnen i mark och vatten. 
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Appendix 
 

 
Fig.6 Jordartskarta över Gimo. © Sveriges Geologiska Undersökning 
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Fig. 7 Grundvattenkarta över Gimo © Sveriges Geologiska Undersökning 
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