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Abstract 
 
Risk Assessment of Effects on the Environment and Health Outcome Caused 
by the Iron Industry 
Lina Löfqvist 
 
In Sweden you can find lots of contaminated areas, which can create problems for 
both humans and nature. To reduce the long-term contamination grades, Naturvårds-
verket have created a report with regard to the contaminated sites. This builds on the 
‘Method for Inventories of Contaminated Sites’ which is abbreviated MIFO. The aim 
of MIFO is to achieve better environmental planning in Sweden. MIFO includes two 
phases; phase 1 (briefs studies) and phase 2 (detailed surveys). Whit the MIFO 
assessment, a hazard class is obtained for the site, which is a compiled risk 
assessment. This is achieved by considering the hazardousness of the contami-
nation, contamination level, conditions for contaminant dispersal, and sensitivity and 
protective value of the area. 

Strömsbergs bruk is a contaminated area outside of Tierp, which has been caused 
mainly by an old ironworks. Because of that, the County Board of Uppsala County, 
with help of the company Kemakta Konsult AB, has performed a MIFO phase 2 study 
at Strömsbergs bruk. The purpose with this independent project in Earth science is to 
analyze Kemakta Konsult’s material about Strömsbergs bruk, and then do risk 
assessment according to MIFO. The main contaminations found in Strömsbergs bruk 
are arsenic and polycyclic aromatic hydrocarbons. This has led to the area being a 
hazard class 2, which means high risk. 
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Sammanfattning 
 
Riskbedömning av miljö- och hälsoeffekter efter järnhanteringen 
i Strömsbergs bruk 
Lina Löfqvist 
 
Runt om i Sverige finns det många områden som är förorenade, dessa kan drabba 
både människor och naturen. För att långsiktigt minska föroreningshalterna på 
sådana platser, så har Naturvårdsverket skapat en rapport som handlar om 
Förorenade områden. Den bygger på Metodik för Inventering av Förorenade 
Områden som förkortas med MIFO. Detta för att uppnå en bättre miljöplanering i 
Sverige. I MIFO ingår det två olika faser, vilka är fas 1 Orienterande studier och fas 2 
Översiktliga undersökningar. När man bedömer enligt MIFO så uppnås slutligen en 
riskklass för området, vilket är en sammanställd riskbedömning. Den uppnår man 
genom att bedöma föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, spridningsförut-
sättningar, känslighet och skyddsvärden på området.  

En ort som heter Strömsbergs bruk är ett förorenat område, till största delen på 
grund av ett tidigare järnbruk. Därför har Länsstyrelsen i Uppsala län med hjälp av 
företaget Kemakta Konsult AB utfört MIFO fas 2 på Strömsbergs bruk. Syftet med det 
här självständiga arbetet i geovetenskap är att analysera Kemakta konsults material 
om Strömsbergs bruk, och utifrån det göra en riskbedömning enligt MIFO. De förore-
ningar som främst har påträffats i Strömsbergs bruk är arsenik och PAH:er, och 
området har bedömts till riskklass 2 vilket innebär stor risk. 
 
Nyckelord: MIFO, Strömsbergs bruk, järnbruk, kolhus 
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Handledare: Roger Herbert 
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1. Inledning 
I Sverige finns det ungefär 22 000 områden som är förorenade (Naturvårsverket 
1999, s.16), vilket definieras av Naturvårdsverket (Naturvårsverket 1999, s.16), som 
ett område där halterna i marken överstiger de lokala bakgrundshalterna som finns 
och det har blivit förorenat av en punktkälla. Förorenade områden kan leda till hälso- 
och miljöproblem samt att det kan bli skador på ekosystemet. Därför gäller det att 
vidta de åtgärder som går för de förorenade områdena i Sverige. Naturvårdverket har 
skapat olika rapporter om Bedömningsgrunder för miljökvalitet för att få en bättre 
miljöplanering i Sverige. En rapport handlar om Förorenade områden som bygger på 
Metodik för Inventering av Förorenade Områden som förkortas med MIFO.  
 MIFO (Metodik för Inventering av Förorenad Områden) innebär att man 
gör en riskklassning på de områden som är förorenade. Risk definieras enligt 
nationalencyklopedin (NE, 2015) att något oönskat sker. I riskklassningen ingår 
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningar, känslighet och 
skyddsvärden samt en sammanställd riskbedömning av de fyra punkterna. I MIFO 
ingår fas 1 och 2. Fas 1 innehåller Orienterade studier och riskklassning, i den fasen 
görs olika antagande om vilka föroreningar som kan finnas, hur människor och miljön 
kan bli utsatta samt föroreningarnas troliga spridningsrisk. Där ingår objekts- och 
branschidentifiering, uppgiftsinsamling och platsbesök, sammanställning, utvärdering 
och rapportering. Fas 2 innehåller Översiktliga undersökningar och en ny 
riskklassning, i den fasen kontrolleras de antaganden som tagits i fas 1. Där ingår 
rekognosering, geokarta, provtagningsplan, provtagningar, fältanalyser, analyser och 
tester, sammanställning, utvärdering och rapportering (Naturvårdsverket, 1999).  
 Ett förorenat område finns i norduppland ungefär 1 mil norr om Tierp i 
orten Strömsbergs bruk. Där finns en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1600-
talet, då det invandrade smeder från Vallonien till Uppland. De hade med sig 
kunskap och traditioner och det skapades Vallonbruk, vilket är järnbruk som byggdes 
upp med hjälp av järnmalmen, skogen samt vattnet (Vallonbruk i Uppland, 2010). 
Senare har det även funnits en plantskola där. På grund av järnbruket och 
plantskolan har det påverkat så att marken är förorenad där idag (Jonsson och 
Höglund 2012, s.5). 
 Länsstyrelsen i Uppsala län har med hjälp av företaget Kemakta Konsult 
AB gjort en MIFO fas 2, Översiktliga undersökningar, på Strömsbergs bruk. Syftet 
med den här studien är att analysera Kemakta konsults material om Strömsbergs 
bruk, och utifrån det göra en egen riskbedömning enligt MIFO. 
 
1.1 Avgränsningar 
I det här arbetet kommer fokus ligga på att analysera provtagningar runt de före detta 
järnbruksfastigheterna och även gå djupare in på just kolhuset som finns i området.  
 
2. Metod 
I det här kapitlet beskrivs bedömningsgrunderna för förorenade områden enligt 
Naturvårdsverket rapport Förorenade områden. Även de generella riktvärdena för 
förorenad mark som Naturvårdsverket har framställt tas upp. Rapporter som 
Kemakta Konsult AB har skapat om Strömsbergs bruk kommer att analyseras. Sedan 
ska en riskbedömning enligt MIFO utföras. 
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2.1 MIFO 
Bedömningsgrunder för förorenade områden används för att underlätta den 
sammanställda bedömningen av de risker som kan finnas eller skapas på ett 
förorenat område. Det finns fyra riskklasser:   
Klass 1 - Mycket stor risk 
Klass 2 - Stor risk 
Klass 3 - Måttlig risk 
Klass 4 - Liten risk 
Det slutgiltiga resultatet som har uppnåtts av bedömningen blir indelat i någon av 
dessa riskklasser (Naturvårdsverket 1999, s.16).  

I riskklassningen enligt Naturvårdsverkets MIFO ingår föroreningarnas 
farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningar, känslighet och skyddsvärden 
samt en sammanställd riskbedömning av de fyra punkterna (Naturvårdsverket 1999, 
s.18). Nedan beskriv de olika stegen. 
 
2.2 Föroreningarnas farlighet 
Farlighet innebär hur pass giftig en förorening kan vara, samt vilka förmågor den har 
att kunna förstöra för både människor och miljön. Det här steget innebär att man ska 
avgöra hälso- och miljöfarligheten av de föroreningar som finns på området. Först 
och främst behöver man veta vilka föroreningar som finns. I fas 1, orienterade 
studier, kan man få fram de föroreningar som förmodligen existerar på objektet. Man 
kan göra det genom att ta reda på fakta om verksamhetsområdet som har funnits på 
objektet som tillexempel vilka kemikalier som har använts, det kan även finnas 
användbara uppgifter från ett platsbesök. Sedan i fas 2, översiktliga undersökningar, 
går det att besluta med hjälp av analysresultat vilka föroreningar som existerar 
(Naturvårdsverket 1999, s.20).    

På ett objekt som är förorenat finns det vanligtvis fler än en förorening. 
Hur föroreningarna påverkar varandra vet man inte i det här steget, men om det 
förekommer flertalet föroreningar än en förorening så blir den slutgiltiga risken högre i 
den sammanställda riskbedömningen. Kemikalieinspektionens föreskrifter och 
klassificeringar är ett bra verktyg för granskningen av föroreningarnas farlighet. 
Eftersom där finns det en klassificering på över 2000 ämnen med utgångspunkt från 
deras hälso- och miljöfarliga egenskaper (Naturvårdsverket 1999, s.21). 
Kemikalieinspektionen har en Begränsningslista och en OBS-lista, där kan man 
undersöka om de olika föroreningarna på objektet finns med på någon av dessa 
listor. Genom detta kan man få fram om föroreningen är förbjuden eller att man bör 
vara väldigt varsam med den.  

När man har gjort klassificeringen kan ämnena delas in i olika 
faroklasser för att veta vilken nivå de hälso- och miljöfarliga egenskaperna har. 
Kemikalieinspektionens faroklaser är: Mycket giftig (T+), Giftig (T), Frätande (C), 
Miljöfarlig (N), Hälsoskadlig (Xn), Irriterande (Xi), Miljöfarlig utan symbol (-), Måttligt 
hälsoskadlig (V). Kemikalieinspektionen har sammanställt en lista över ämnen som 
oftast förekommer på förorenade områden, i den listan ingår olika ämnen som 
klassas för ämnenas farlighet som låg, måttlig, hög eller mycket hög 
(Naturvårdsverket 1999, s.20-22). 
 
2.3 Föroreningsnivå 
I det här steget avgörs riskerna i vilken grad objektet är förorenat det vill säga hur 
höga halterna, mängderna och volymerna av föroreningarna är i olika omgivningar. I 
fas 1 är det svårt att avgöra föroreningsnivån då inga analysresultat finns, men 
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genom ett platsbesök kan det framkomma syn- och luktintryck som kan vara till hjälp. 
Det är lättare att fastställa föroreningsnivån i fas 2 då provtagning och 
analysresultatet finns. Det kan finnas fler än en provtagning och om det finns 1-5 
provtagningar så bör det högsta värdet av dessa användas. Om det finns flera 
provtagningar än 5 bör det näst högsta värdet användas eller 90:e percentilens 
jämförelse (Naturvårdsverket 1999, s.24). 

När ett område är förorenat är det till största delen på grund av en 
punktkälla. En punktkälla kan till exempel vara en industri. Det som avgör 
föroreningsnivån är hur kraftigt området är förorenat samt vad halterna kan leda till 
för effekter beroende på föroreningsnivån (Naturvårdsverket 1999, s.24). För att 
avgöra föroreningsnivån görs en sammanställning av tillstånd, avvikelse från 
jämförvärde, mängd förorening och förorenade massor (Naturvårdsverket 1999, 
s.25). 

I bedömning av tillstånd är det de uppmätta halternas effekter som är 
avgörande för hur farliga riskerna är. När förorenad mark ska bedömmas finns det 
svenska riktvärden som man använder sig av. För grundvatten finns det riktvärden att 
följa men för ytvatten och sediment existerar det inte riktvärden. Ett riktvärde för 
förorenad områden är en haltnivå där varken människa eller miljö får några skadliga 
effekter (Naturvårdsverket 1999, s.25).  

Avvikelse från jämförvärde, här avgörs den mängd punktkällan har 
inverkat på objektet. För att kunna göra det krävs ett jämförvärde vilket är halten som 
objektet hade haft om inte punktkällan hade funnits. Det värdet går att få om man tar 
prover i närheten av det förorenade området, men det krävs då att området inte är 
påverkat av punktkällan. Regionala och nationella undersökningar kan användas om 
det inte finns provtagningar utan att det är påverkat av en punktkälla 
(Naturvårdsverket 1999, s.26-27). 

Det kan vara svårt att avgöra om föroreningsmängden är stor eller liten 
samt hur giftig den är, man får ta hänsyn till föroreningens farlighet. För volym 
förorenade massor gäller att mindre risk när det är mindre mängd förorenad volym än 
om det varit en större mängd förorenad volym (Naturvårdsverket 1999, s.29).
 Slutligen sker en sammanvägning av föroreningsnivån vilket innebär att 
man tar hänsyn till om det är höga/låga halter, stora/små mängder och volymens 
storlek (Naturvårdsverket 1999, s.29).    

2.4 Spridningsförutsättningar 
Det här steget handlar om hur föroreningar sprider sig i olika omgivningar, 
spridningshastigheten som föroreningen har avgör risken för de skadliga effekterna. 
För att ta reda på om det finns en föroreningsspridning krävs det information om 
objektets hydrologi/geologi, kemiska markegenskaper, föroreningens lokalisering 
idag, byggnaders-, anläggningars-, och tekniska installationer samt hur aktuella 
föroreningar uppträder i miljön (Naturvårdsverket 1999, s.33).  

Föroreningar i miljön sprids oftast med vatten men de kan även färdas 
med luft och damm, men det som också påverkar spridningsförutsättningarna är 
nedbrytningen, utspädningen och fastläggning. I fas 1 ska spridningshastigheten 
beskrivas/beräknas i samband med platsbesöket. I fas 2 fås en tydligare 
spridningshastighet eftersom att då inträffar förmodligen fältarbete med borrningar, 
geokartläggning och analyser. Genom det skapas hydrogeologisk data som 
tillexempel täta och genomsläppliga lager, grundvattenytans lutning, sprickzoner i 
berg med mera (Naturvårdsverket 1999, s.33-34).  
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Området som blir drabbat då föroreningsspridningen sker är 
påverkansområdet, man kan skapa en karta över det för att få en bättre bild av hur 
spridningen vidgar sig i framtiden. Även en borrhållsskiss skapas som underlag för 
framtiden, den ska innehålla bland annat grundvattenytan, markytan, jordarter och 
dess lagringsföljd med mera (Naturvårdsverket 1999, s.34-35). 

Spridning från byggnader och anläggningar till mark, ytvatten, sediment 
och grundvatten räknas per år som procent utlakat. Men även från mark till 
byggnader och anläggningar kan gas sprida sig (Naturvårdsverket 1999, s.35).
 Föroreningar i mark och grundvatten har olika orsaker hur långt de kan 
sprida sig, bland annat att spridningen sker med hastigheten som grundvattnet har. 
Alla föroreningar som finns i marken kommer så småningom ner till grundvattnet hur 
lång tid det tar beror på markens genomsläpplighet. Hastigheten av föroreningens 
transport kan öka om det finns naturliga/konstgjorde transportvägar. De naturliga kan 
bland annat vara sprickor i berg eller torksprickor i lera, sand med mera. Medan de 
konstgjorda kan vara nedgrävda konstruktioner, pålar, tekniska installationer, gamla 
och nya avloppsledningar med mera (Naturvårdsverket 1999, s.35-37).
 Föroreningarna som finns i mark och grundvatten sprids till ytvattnet det 
vill säga till sjöar och vattendrag med hjälp av markavrinning eller 
grundvattenutflöden. Tiden det tar för föroreningen att ta sig till ytvattnet beror på hur 
långt avståndet är mellan föroreningen och ytvattnet samt hur hög 
spridningshastigheten är i grundvattnet och marken. Det som kan leda till att en 
förorening sprider sig fortare till ytvattnet är om markföroreningen finns i 
grundvattnets utströmningsområde än om den är inströmningsområdet. En annan 
bidragande faktor för att föroreningar kommer ut i ytvatten är gamla 
avloppsledningar, som har sitt utflöde direkt ut i vattendrag (Naturvårdsverket 1999, 
s.37-38). 

Tiden som det tar för föroreningen att sprida sig i ytvattnet beror på 
vatten hastigheten och omsättningstiden. Det beror på hur fort vattnet strömmar och 
omsättningstiden är vanligtvis ett eller några år då det gäller svenska insjöar 
(Naturvårdsverket 1999, s.37-38). 

Om föroreningsspridningen kan leda till skadliga inverkningar så är det 
mindre risk om spridningen sker långsamt än om den sker fort. Det finns små-, 
måttliga- och stora spridningsförutsättningar. Då marken innehåller genomsläppliga 
jordarter som exempelvis grusig morän, sand, grus med mera eller då 
grundvattenytan lutar mycket är det stora spridningsförutsättningar. Om däremot 
jordarterna är normaltäta så som sandig-siltig morän, mojordar, silt, siltmoräner och 
att grundvattenytan lutar måttligt så är det måttliga spridningsförutsättningar. Men om 
det skulle vara tjocka leror som inte har några skikt som är genomsläppliga eller 
torksprickor det kan bland annat vara leriga moräner eller moränleror. Samt att 
grundvattenytans lutning är knapp då är det små spridningsförutsättningar 
(Naturvårdsverket 1999, s.39-40). 
 
2.5 Känslighet och skyddsvärden 
Människor och miljön kan bli drabbade för olika risker om det finns förorenade 
områden både idag och i framtiden. Det är viktigt att ta reda på 
spridningsförutsättningarna som föroreningen har, och med hjälp av det se vad den 
kan utsätta människor och miljön för. Även vad marken används till idag är viktigt att 
ta hänsyn till (Naturvårdsverket 1999, s.45).  

Om det förekommer förorenad jord i det översta jordlagret på ett område 
där det är bostäder, kan människorna som lever där bli utsatta av föroreningen. 
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Genom bland annat att de äter grönsaker som de odlat själva, eller att de andas in 
damm och ångor eller har hudkontakt med den förorenade jorden. Även genom att 
människorna har egen brunn och intar dricksvattnet, det kan då finnas en risk då 
föroreningen har nått grundvattnet. Men om föroreningen sprider sig till grundvattnet 
kan den även spridas till ytvattnet och där utsätta vattenlevande varelser. De som 
också kan bli utsatta är marklevande varelser och de växter som har sina rötter ner i 
jorden (Naturvårdsverket 1999, s.45).  

Om det är ett bostadsområde där en förorening är djupare ner i marken 
minst en meter ner så är det är inte lika många nackdelar. Eftersom att då krävs det 
ett grävningsarbete för att människor och miljön ska bli direkt utsatta. Men om 
människorna intar dricksvattnet så kvarstår det att de kan bli utsatta om föroreningen 
har nått grundvattnet (Naturvårdsverket 1999, s.45).   

För att kunna bedöma de olika utsattheterna för människa och miljö 
delas de in i känslighetsbedömning respektive skyddsvärdebedömning. I 
känslighetsbedömningen tar man hänsyn till individnivå. I skyddsvärdebedömningen 
är det de utsatta arter eller ekosystem som bedöms (Naturvårdsverket 1999, s.46).  
 
2.6 Samlad riskbedömning – riskklassning 
Här är den slutgiltiga delen och nu slås de fyra tidigare nämnda stegen ihop till en 
samlad bedömning. De risker som det förorenade objektet kan utsätta människor och 
miljön idag samt i framtiden avgörs här. Som det nämndes tidigare är det fyra 
riskklasser som den samlade bedömningen blir indelade i. Det vill säga: 
Klass 1 - Mycket stor risk 
Klass 2 - Stor risk 
Klass 3 - Måttlig risk 
Klass 4 - Liten risk 

För att skapa den samlade bedömningen använder man sig av en 
blankett där tidigare förorenings bedömningar fylls i det vill säga föroreningens- 
känslighet/skyddsvärden, -spridningsförutsättningar, -nivån och -farligheten. Även ett 
slutgiltigt diagram skapas där sannolikhet och konsekvens visas, och de tillsammans 
bildar en risk. Känslighet- och skyddsvärden (KoS), föroreningsnivå (N) samt 
föroreningens farlighet (F) bildar tillsammans konsekvensen och dessa kommer att 
sättas ut på den horisontella axeln i det slutgiltiga diagrammet. På den vertikala axeln 
sätts spridningsförutsättningar ut, dessa bildar sannolikheten, längst ner på den 
vertikala axeln innebär det små spridningsförutsättningar och högre upp på axeln 
mycket stora spridningsförutsättningar. Från dessa olika värden dras horisontella 
linjer. På dessa linjer sätts punkter ut för de olika nivåerna för (KoS), (N) och (F). Så 
figuren kommer att ha en till fyra linjer samt flertalet punkter på dessa linjer, beroende 
på var punkterna är någonstans så kommer det bli den riskklass som objektet får 
(Naturvårdsverket 1999, s.48-49). Se figur 1 hur den samlade riskbedömnings 
diagrammet ser ut innan den är ifylld. 
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Figur 1. Ett samlat riskbedömnings diagram innan de fyra olika stegen har fyllts i det vill 
säga spridningsförutsättningar, föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån och 
känslighet/skyddsvärden (Naturvårdsverket 1999, s. 48). 

2.7 Generella riktvärden för förorenad mark 
Naturvårdverket har sammanställt en rapport om riktvärden som heter: Riktvärden för 
förorenad mark modellbeskrivning och vägledning. Där tar de hänsyn till olika 
skyddsobjekt som markmiljön på området, människor som är på området, 
grundvatten och även ytvatten. Ett riktvärde för förorenade områden är en haltnivå 
där varken människa eller miljö får några skadliga effekter. För att göra 
riskbedömningen används de olika halterna som provtagningarna visar efter analys i 
jämförelse med riktvärden (Naturvårdsverket 2009, s.11). 

De generella riktvärden som Naturvårdsverket har framställt 
överensstämmer med förhållanden som är vanliga för de flesta områden i Sverige 
som är förorenade. Det kan givetvis skilja sig från område till område om de 
generella riktvärdena är bra för riskbedömningen. Därför gäller det att ta hänsyn till 
de olika förutsättningar som råder på det område man undersöker, och kanske 
behöva framställa riktvärden för just det området. I sådant fall krävs förmodligen en 
mer ingående riskbedömning (Naturvårdsverket 2009, s.15). Det är när 
riskbedömningen utförs som man får reda på hur kraftigt förorenat området är 
(Naturvårdsverket 2009, s.11). För att framställa riktvärdena på en förorenade 
marken finns det en modell som är skapad av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 
2009, s.15). 

Anledningen till att Naturvårdsverket har framställt olika riktvärden är för 
att man ska kunna behandla de områden som är förorenad. På långsikt vill man 
minimera risken för det som människors miljö och hälsa kan bli drabbade av, även 
det som finns som onaturligt höga halter i miljön som exempelvis metaller ska 
minimeras (Naturvårdsverket 2009, s.18). Det visar att på det förorenade området vill 
Naturvårdsverket både ta hänsyn till miljö- och hälsorisker. Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för mark tar hänsyn till vad marken används för, och därför finns 
det känslig markanvändning (KM) samt mindre känslig markanvändning (MKM) när 
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beräkning av riktvärde sker (Naturvårdsverket 2009, s.21). Med känslig 
markanvändning (KM) menar man att människor oavsett ålder ska under en livstid 
kunna vara permanent i området det skulle exempelvis kunna vara bostäder och 
daghem i området (Jonsson och Höglund 2012, s.19). Även grund- och ytvattnet 
skyddas i det området, samt skyddas den ekologiska funktionen i marken 
(Naturvårdsverket 2009, s.23). Med mindre känslig markanvändning (MKM) kan det 
vara människor som tillfälligt är på området. Under exempelvis den yrkesverksamma 
perioden, skulle det kunna vara industrier, kontor eller vägar på ett sådant här 
område (Jonsson och Höglund 2012 s.19). Man skyddar också ytvattnet och 
grundvattnet, där grundvattnet har ett begränsat skydd upp till 200 meter nedströms 
platsen. Även den ekologiska funktionen i marken skyddas med en begränsning i 
jämförelse med känslig mark (KM) (Naturvårdsverket 2009, s.23). 

När hälsoriskerna ska beräknas på ett förorenat område tas det hänsyn 
till hur de olika föroreningarna kan utsätta människan. Av jord som är förorenad finns 
det varierande saker som en människa kan bli utsatt för, som hudkontakt, inandning 
av ångor, intag av jord, inandning av damm, intag av drickvatten och intag av växter. 
Enligt Naturvårdverkets modell är det dessa olika utsattheter de tar hänsyn till 
(Naturvårdsverket 2009, s.27). 

Om en förorening finns i marken kan den transportera sig vidare till yt- 
och grundvatten eller till växter. Föroreningen kan också sprida sig vidare från 
marken som ånga till både inomhus- och utomhusluft. Det gäller att ha koll på hur 
föroreningen transporteras, för det kan drabba organismer, och människor som lever 
en bit bort från föroreningsområdet (Naturvårdsverket 2009, s.49). Om föroreningen 
sprider sig till grundvattnet kan det leda till bland annat att en våtmark blir förorenad 
för att grundvattnet rinner ut där och föroreningar samlas. Om det finns brunnar 
nedströms det förorenade området så kan det utsätta människor för fara. Om det är 
en dricksvattenbrun, och om brunnens utnyttjas som bevattning kan miljön skadas 
(Naturvårdsverket 2009, s.75). 

Genom att ta fram riktvärden på en plats kan man se vad som är bra och 
dåligt, samt vad som behövs ändras på. 

3. Bakgrund om Strömsbergs bruk 
I det här kapitlet beskrivs Strömsbergs bruks historik det vill säga hur området har 
uppkommit och vad som tidigare inträffat där. Även hur det ser ut idag i Strömsbergs 
bruk och vilka verksamheter som finns där, samt vad som finns bevarat av 
järnbruket. En karta var Strömsbergs bruk ligger finns (se figur 2). 
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Figur 2. Karta över var Strömsbergs bruk ligger.  

 3.1 Vallonbruket  
Valloner är människor från Vallonien som redan under 1600-talet hade en väl 
utvecklad järn- och kopparframställning, de hade även en bra träkolningsmetod. För 
att sprida deras kunskap till bruken i Sverige så anställdes vallonerna av olika 
bruksägare i norra Uppland. Bruksägarna var människor som härstammade från 
Vallonien. Vallonien är en del av nuvarande Belgien, så det blev en lång resa för 
vallonerna till Sverige. Landskapet som vallonerna kom från var mycket likt 
landskapet i norra Uppland. Det vill säga med slätter och stora skogar, där det fanns 
dalar och rinnande vatten. Därför betyder valloner ”folket i dalarna” (Johansson 1996, 
s.3). 

Det var året 1643 som Strömsbergs bruk skapades av Welam Wervier, 
under åren 1643-1645 byggdes det upp en hammare och en masugn. Det var 
huvudsakligen muskötplåt som framställdes till en gevärsfabrik i Söderhamn 
(Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.10). 

Från 1695 arrenderade Hans Gabriel Enander bruket. Året 1734 köpte 
Charles de Geer Strömsberg bruk och under hans tid utvecklades bruket en hel del. 
Det byggdes upp kolhus, våghus, rostugnar och en ny hammarsmedja på grund av 
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att den tidigare hade brunnit ned, även masugnen utvecklades. Det som framställdes 
i bruket var tackjärn och stångjärn (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.10). 

Axel Wachtmeister tar över ägandet av Strömsbergs bruk år 1877. 
Järnet som framställs i bruket transporteras från 1894 med hjälp av lastfartyg på 
sommaren och på vintern med slädar till Tierp. Från år 1916 transporterades det till 
Tierp med hjälp av tåg (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.10).  

Metoden som användes i bruket var vallonsmide, vilket användes fram 
till år 1902 (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.10).  

3.2 Stora Kopparbergs Bergslag AB 
Stora Kopparbergs Bergslag AB tar över ägandet år 1920 och järnhanteringen läggs 
ned. Under 1900-talet har det i Strömsbergs bruk även byggts upp ett tegelbruk, 
ångsåg med hyvleri, kvarn, plantskola samt en trädgård. Kolhusen som finns 
rustades på 1980-talet (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.10).   
 
3.3 Områdesbeskrivning 
Jordarterna som finns på området i Strömsbergs bruk där tidigare järnhantering har 
utförts är glaciallera och fyllning (se bilaga 1) (SGU, 2015). Fyllning innebär 
fyllnadsmaterial som har innehåll av tegel, slagg och sot. Det är urgranit som är 
Strömsbergs berggrund (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.7). Genom bruket rinner 
Tämnarån och strax innan ån når Västland bruk är det en grundvattentäkt, därför är 
Strömsbergs bruk en sekundär skyddszon (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.8). 
Om det regnar i Strömsbergs bruk kommer vattnet från marken rinna ner i Tämnarån, 
vilket kan leda till att föroreningarna som finns i marken sprider sig (Jonsson och 
Höglund 2012, s.7). 

Tämnarån mynnar ut i Lövstabukten som har höga naturskyddsvärden, och på vissa 
ställen där finns det planer på att det ska bli naturreservat (Jonsson, Höglund & 
Jones 2011, s.8). I Strömsbergs bruk är det en fördämning av ån som har inverkan 
på strömningsriktningen och grundvattennivåerna. Det är till Tämnarån som 
grundvattenströmningen rinner. På grund av fördämningens inverkan på ån, kan 
detta leda till att det sker förändringar vid kolhuset av grundvattennivån (Jonsson och 
Höglund 2012, s.9). Emellan djupen 0,7-2,5 meter är grundvattenytan (Jonsson, 
Höglund & Jones 2011, s.7).  

3.4 Verksamheter idag 
Det kvartstår än idag järnbruksfastigheter där det tidigare var verksamhet, och dessa 
är norr om Tämnarån (se figur 3). På södra sidan av Tämnarån är det mestadels 
bostäder idag (Jonsson et al. 2011, s.6) samt en badplats. De verksamheter som 
finns i Strömsbergs bruk idag är mestadels på sommaren då det sker guidade 
visningar, café och promenadstigar. Även en liten företagsverksamhet med maskin- 
och fordonsservice finns där, endast en person som är anställd, den ägs av Stora 
Enso. På grund av detta har det installerats en oljeavskiljare (Jonsson, Höglund & 
Jones 2011, s.8). 
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Figur 3. Delar av det före detta järnbruket. 

4. Miljötekniska undersökningar vid Strömsbergs bruk  
I det här kapitlet beskrivs de olika provtagningarna och undersökningarna som har 
utförts, hur man har analyserat proverna samt vilka föroreningar som förväntas 
existera på området. Området kring det före detta järnbruket är de mest intressanta 
provtagningspunkterna i det här arbetet.   
 
4.1 Provtagningar 
I Strömsbergs bruk har det gjorts provtagningar i grundvatten, jord, sediment och 
grönsaker. Kemakta Konsult AB tog sedimentproven, resterande prover tog 
Pentacon AB. ALS Scandinavia AB har sedan gjort kemiska analyser på dessa 
prover. De första proverna togs under år 2008 i november-december, senare 
utökades jordprovtagningar år 2009 i juli. Provtagningsplatserna redovisas i bilaga 2 
och 3 (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.12). År 2010 och 2011 utfördes ännu flera 
jordprovtagningar på grund av att man funnit föroreningar och bekämpningsmedel 
(Jonsson och Höglund 2012, s.11). 

År 2008 togs de första proverna i mark, då användes en borrbandvagn 
som har märket Geotech 604D där man skruvborrade ner i jorden. Valet av 
provpunkternas platser var i närområdet av det före detta järnbruket, men även i 
trädgårdsland togs prover samt där slaggutfyllnad förekomer (Jonsson, Höglund & 
Jones 2011, s.12-13). Jordproverna har tagits på skiftande djup men som djupast ner 
till 3,5 meter, även ytprover har tagits. När jordproverna togs gjordes det till olika 
samlingsprov för varje 50 cm intervall, eller då ett lager som man anade var förorenat 
fanns, eller när en övergång till annan jordart påträffades. Jordarter avgjordes med 
hjälp av lukt- och synintryck och sedan förvarades de i påsar som var diffusionstäta. I 
det här arbetet kommer fyra stycken provtagningspunkter runtom de före detta 
järnbruksfastigheterna från år 2008 att granskas, samt en punkt (Str 5) på motsatt 
sida ån för att få något bakgrundsvärde för området (se tabell 1). 

I de före detta byggnaderna som masugnen, kolhuset och 
stångjärnssmedjan utfördes ytteliggare provtagningar på de jordgolv som var 
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nedstampade. Men denna gång endast det översta skiktet av jorden provtogs, därför 
behövdes bara spade till utförandet som skedde i juli år 2009 (Jonsson, Höglund & 
Jones 2011 s.16). Dessa prover togs för att kunna analysera föroreningsnivåerna 
där, samt att kunna utgöra risker för människor som vill besöka dessa byggnader 
(Jonsson, Höglund & Jones, 2011 s.12). Det är 12 prover som tagits i de före detta 
järnbruksbyggnaderna, och i det här arbetet kommer fem av dessa att granskas (se 
tabell 1). 
Av de utförda jordprovtagningarna hade man funnit föroreningar i kolhuset som man 
ville fortsätta att utreda (Jonsson och Höglund 2012 s.11). Kolhuset består av en 
utedel och en innedel men båda delarna har tak över sig (se figur 4)(Jonsson och 
Höglund 2012, s.9). För att få ytterliggare prover utfördes återigen provtagningar av 
kolhusets jordgolv, detta skedde år 2010 i februari. Man använde sig av samma 
borrbandvagn som använts till tidigare jordprover när man tog prover i utedelen av 
kolhuset, i denna del valdes det ut sex platser för provtagning. I innedelen av 
kolhuset togs proverna endast ytligt med spade och där valdes fyra platser ut för 
provtagning. Efter alla jordprovtagningar som har skett har man försökt återställa 
marken med hjälp av de resterande massorna (Jonsson och Höglund 2012, s.11). 

 

Figur 4. Kolhusets utedel till vänster och innedelen till höger. 

Efter att de ytteliggare undersökningarna gjorts 2010, fick man reda på 
att plantskolan som funnits i Strömsbergs bruk hade hanterat bekämpningsmedel i 
kolhuset. Därför valde man att ta flera provtagningar i kolhusets utedel, fast denna 
gång ytliga jordprover på endast 0-5 cm, detta inträffade i mars 2011. Analyserna på 
dessa prover visade att det förekom bekämpningsmedel i proverna som var tagna i 
kolhusets östra utedel. För att undersöka vidare på bekämpningsmedelen gjordes 
återigen jordprovtagningar i april 2011 men nu mera centrerat mot platsen som man 
funnit bekämpningsmedel på. Det valdes ut fyra platser för provtagning med spade 
och proverna togs i lagren 0-5, 5-15 och 15-30 cm (Jonsson och Höglund 2012, s.11-
12). 
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År 2008 i november-december utfördes grundvattenprovtagningar med 
hjälp av två installerade grundvattenrör. Detta för att kunna avgöra 
strömningsriktningen på grundvattnet, samt för att uppfånga i källområdet för 
grundvattnet som var förorenat. Man placerade ut det ena grundvattenröret i 
närområdet till det före detta järnbruksbyggnaderna på provpunkten Str 2, och det 
andra på motsatt sida ån, det vill säga längre uppströms på provpunkten Str 7 (se 
bilaga 2). Det sist nämnda röret används för att se om det finns föroreningsläckage 
från slaggutfyllnad. Provtagningarna gick till på det viset att man mätte nivån på 
grundvattenytan, sedan om det fanns tillräckligt med vatten så tömdes rören på cirka 
tre rörvolymer. Detta på grund av att formationsvattnet skulle prov-tas. Det finns 
brunnar i området men dessa används inte till dricksvatten eller till bevattning, 
förutom en brunn som används men den är inte i påverkansområdet. Det gjordes 
provtagningar på vatten i fem brunnar (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.15).  

I november-december år 2008 användes en rörprovtagare till att även ta 
sedimentkärnor i Tämnarån, på varierande djup mellan 15-25 cm. Man planerade att 
ta fem sedimentprover, men tyvärr lyckades det inte bli något prov av provpunkten 
som var längst nedströms eftersom att vattnet forsade för kraftigt där. Det blev i alla 
fall fyra sedimentprover, dessa delades upp i 5 cm lager. Placeringarna av 
provpunkterna var två stycken i närheten av badplatsen, en strax innan de före detta 
järnbruksfastigheterna och den sista längre uppströms av området (Jonsson, 
Höglund & Jones 2011, s.15-16). De punkter som kommer granskas i det här arbetet 
är StrS4 och StrS1. 

För att ta reda på om föroreningar som kan finnas i jorden sprider sig till 
grönsakerna, och i fall dessa kan drabba människorna som äter dem, har man tagit 
prover under år 2008 i november-december på några grönsaker och den jord som 
dessa hade odlats i. Grönsakerna blev rentvättade från jorden, sedan maldes de ner 
(Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.16). 
I kolhuset finns det damm/stoft som är förorenat, det finns bland annat på innertak, 
väggar och bjälkar. Därför gjordes det provtagningar av det i april år 2011 (Jonsson 
och Höglund 2012, s.13). Både i ute- och innedelen av kolhuset utfördes totalt 10 
provtagningar på damm/stoft, på platser som var möjlig att komma åt från marken 
eller med stege. Proverna tas till ett väl slutet kärl med hjälp av pumpning genom ett 
filter (Jonsson och Höglund 2012, bilaga 3). Även i luften gjordes provtagningar för 
att göra en analys av PAH i gasform och partikulärfrom. Detta utfördes tre gånger, 
nämligen i april, maj och juni under år 2011. För gasform användes ett XAD-rör som 
luften pumpades igenom, och för partikulärform via ett filter som luften pumpades 
genom. För totaldammet pumpades luften med hastigeten 2 l/min i 4 timmar 
(Jonsson och Höglund 2012, s.13). 
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Tabell 1. De provpunkter som kommer att analyseras i detta arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Kemiska analyser 
Efter proverna hade tagits genomfördes kemiska analyser för metaller och PAH:er, 
just dessa på grund av att oftast där det varit järnbruksaktiviteter finns dessa 
föroreningarna (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.16). När järnframställningen 
pågick i Strömsbergs bruk kom förmodligen malmen från Dannemora. Den malmen 
kan ha haft beståndsdelar av zink, koppar, arsenik och bly (Jonsson, Höglund & 
Jones 2011, s.27).  
 PAH betyder polycykliska aromatiska kolväten och de delas in i PAH-L, 
PAH-M och PAH-H. Det är PAH med låg, medelhög respektive hög molekylvikt. Förut 
skedde indelningen genom cancerogena och övriga PAH (Jonsson, Höglund & Jones 
2011, s.16). Acenaftylen, naftalen samt acenaften hör till PAH-L gruppen (Jonsson 
och Höglund 2012 s.16). Pyren, antracen, fluoren, fluoranten och fenantren tillhör 
PAH-M. Till PAH-H hör indeno(123cd)pyren, krysen, bens(a)antracen, 
benso(ghi)perylen, bens(a)pyren, bens(k)fluoranten och bens(b)fluoranten 
(Naturvårdsverket 2009, s.89). 
 Som tidigare nämndes så mynnar Tämnarån ut i Lövstabukten, och där 
har man funnit dioxin. Därför utfördes analys på ett sedimentprov i Strömsbergs bruk 
med hänsyn till dioxin, eftersom dioxinet i Lövstabukten borde ha en uppströms källa 
såsom Tämnarån (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.16).  
 Grundvatten- och brunnsvattenproverna som analyserades med hänsyn 
till PAH filtrerades inte, medan grundvattenproverna som analyserades med hänsyn 
till metaller redan ute i fält filtrerades med ett engångsfilter. Brunnsvattenproverna 
med hänsyn till metaller filtrerades inte. För att vattenprovtagningarna skulle vara 
pålitliga mättes temperaturen och pH på vattnet ute i fält (Jonsson, Höglund & Jones 
2011, s.15). 
 Grönsakerna analyserades när de blivit nedmalda (Jonsson, Höglund & 
Jones 2011 s.16).  
 
 
 

Provpunkt/placering  
Str 1 intill före detta masugn/kolhus 
Str 2 intill före detta rostugn/masugn 
Str 3 intill före detta kolhus 
Str 4 intill före detta malmupplag 
Str 5 före detta järnvägsvall, utfylld? 
Str 2 (gv) intill före detta rostugn/masugn 
Str 7 (gv)utfyllt område vid gammal ångsåg 
StrS 1 (sed.) längre uppströms av området 
StrS 4 (sed.) strax innan före detta järnbruket 
Str masugn prov 2 
Str masugn smältdegel 
Str stångjärnssmedjan runt ånghammare 
Str kolhus inomhus 
Str kolhus utedel 
Stoft 1-10 på diverse platser i kolhuset 
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5. Områdets föroreningar 
I detta kapitel beskrivs vad som påträffats för olika ämnen efter att de kemiska 
analyserna utförts. De värden som framkommer på de olika ämnena kommer att 
jämföras med de generella riktvärdena för förorenad mark som Naturvårdsverket har 
framställt. Det tas även upp vad de olika föroreningarna kan leda till för konsekvenser 
på människor och miljön. 

5.1 Påträffade ämnen och jämförelse med generella riktvärdena 
5.1.1 Jord 
De uppmätta halterna av arsenik och metaller från proverna som togs år 2008, har 
jämförts med känslig mark (KM) och mindre känslig mark (MKM). De föroreningar 
som överstiger MKM är arsenik och zink. För KM är det kadmium och bly som 
överstiger dessa halter på vissa provpunkter. För provpunkten Str4:2 (0,3-1,0) är det 
de tidigare nämnda ämnen som påträffats, men även koppar och kvicksilver 
överstiger KM (se tabell 2) (Jonsson, Höglund & Jones 2011 s.22). De uppmätta 
halterna av PAH:er för proverna som tagits år 2008, är det inget av provpunkterna 
som överstiger MKM. För PAH-H är det tre provpunkter som överstiger KM, medan 
för PAH-L är det ingen provpunkt som överstiger KM (se tabell 3) (Jonsson, Höglund 
& Jones 2011, s.19-22). I tabellerna nedan finns TS med i en procenthalt, det betyder 
torr substans, som innebär den mängd material som kvarstår efter att det blivit torkat. 

Tabell 2. Jordprovernas uppmätta metallhalter år 2008. 

 

Källa: Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.21. 
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Tabell 3. Jordprovernas uppmätta PAH halter år 2008. 

Källa: Jonsson, Höglund & Jones 2011, bilaga 2. 
 

5.1.2 Sediment 
De metallhalter som har mätts upp i sediment, har jämförts med jämförvärden för 
bakgrundshalter från norra Sverige, som har tagits från rapporten 4913 av 
Naturvårdsverket (2000). Enligt det stiger de uppmätta värdena över 
bakgrundsnivåerna för krom, koppar och nickel (Jonsson, Höglund & Jones 2011, 
s.26). Sediment togs på olika djup men tyvärr är det svårt att veta när de olika 
föroreningarna har avsatts, det vill säga svårt att komma fram till en ålder på 
sedimenten. En anledning till detta kan vara att vattenflödet kan vara för starkt i ån så 
att det finns erosionsbottnar (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.27).  
 
5.1.3 Grundvatten 
De metallhalter samt arsenik som har mätts upp i grundvattnet har jämförts med 
MIFO-metodens klassningsgränser (Naturvårdsverket 1999, bilaga 5, tabell 6). 
Varken provpunkten Str2 eller Str7 som grundvattenrören hade installerats på, har 
ingen eller liten påverkan av punktkälla för ämnena arsenik, aluminium, kadmium, 
koppar, bly och zink (se tabell 4) (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.25). 
 
Tabell 4. De två grundvatten provpunkterna i jämförelse med avvikelse från jämförvärde. 

 

Källa: Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.25. 
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5.1.4 Prover från kolhuset, masugnen och stångjärnssmedjan  
De första provtagningarna som utfördes år 2009 i kolhuset, masugnen samt 
stångjärnssmedjan på golven som var jordstampade. Tyder de uppmätta 
metallhalterna i jämförelse med de generella riktvärdena KM och MKM på att zink, 
arsenik, kadmium och bly överstiger dessa halter (se tabell 5). Lika jämförelse har 
även gjorts mot PAH halterna som uppmätts, där är det främst PAH-H och PAH-M 
som överstiger riktvärdena för KM och MKM. I kolhusets utedel har PAH halterna 
visat sig vara väldigt höga (se tabell 6) (Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.34). 
 
Tabell 5. Jordprover uppmätta metaller och arsenik från före detta kolhuset, masugnen, 
stångjärnssmedjan tagna år 2009. 

 

Källa: Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.35. 

Tabell 6. Jordprover uppmätta PAH:er från före detta kolhuset, masugnen, 
stångjärnssmedjan tagna år 2009. 

 

Källa: Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.36. 
 

Under år 2011 utfördes flera provtagningar i kolhuset utedel för att 
undersöka om bekämpningsmedel förekom där. Analysen av bekämpningsmedel där 
har DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis (4-klorbensen)etan) samt DDD och DDE påträffats i 
mätbara halter i samtliga prover förutom ett (Jonsson och Höglund 2012, s.26). 
Anledningen till det är förmodligen att den före detta plantskolan hanterat dessa 
ämnen i kolhuset (Jonsson och Höglund 2012, s.27).  
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5.1.5 Damm  
Det togs även prover på damm/stoft i kolhusets innertak, väggar och bjälkar. De 
halterna av PAH som mätts upp där har jämförts med hälsoriktvärden som bygger på 
inandning av stoft. Enligt tabell 6 är det inga av provpunkterna för PAH-L och PAH-M 
som överstiger hälsoriktvärdena för inandning av stoft, medan för PAH-H är det fyra 
provpunkter som överstiger riktvärdena (se tabell 7). Av de uppmätta värdena så 
tyder det på att om man får hudkontakt med dessa PAH-föroreningar så ska man 
vara skyddad för exponering. Förutom de fyra prover som översteg riktvärdena för 
PAH-H, kan detta leda till att stoftet kan vara ohälsosamt i kolhuset (Jonsson och 
Höglund 2012, s.20). 

Tabell 7. Uppmätta halter av PAH:er från stoftproverna. 

 

Källa: Jonsson och Höglund 2012, s.21. 

5.2 Möjliga hälsoeffekter av föroreningarna 
De föroreningar som till största delen påträffats är zink, arsenik, bly, kadmium, 
koppar, kvicksilver och PAH:er. 

Om arsenik på ett område är över värdet 100 mg/kg TS, innebär det att 
om intag av jord skulle ske är effekterna akuta. Det kan innebära illamående, men 
värdet grundar sig på att personen i fråga skulle inta 5 g jord under samma tillfälle. 
Det är två provpunkter som stiger över värdet 100 mg/kg TS nämligen Str1:3 på 
djupet 1,0-1,5 m och Str4:2 på djupet 0,3-1,0 m (Jonsson, Höglund & Jones 2011, 
s.23). Arsenik kan påverkan både människor och miljön på olika vis. För människor 
är arsenik cancerframkallande, och om man under flera år blir utsatt för arsenik kan 
det leda till tumörer i lungorna, huden, urinblåsan samt i njurarna och levern. Barn är 
känsligare för arsenik i jämförelse mot vuxna. I miljön så sprids arsenik vidare i 
näringskedjor såväl i djur som i växter (Naturvårdsverket 2014). 

För att zink ska utlösa effekter som är akuta ska det finnas halten 58 300 mg/kg TS 
vid intag av jord på området, då kan illamående uppstå om 9 gram jord intas 
(Jonsson, Höglund & Jones 2011, s.23). Zink har inte lika hög farlighet som de 
resterande tungmetaller, och vi människor behöver få i oss zink i små mängder men i 
stora mängder kan det vara giftigt (Naturvårdsverket 2014). Om det förekommer 
höga halter av zink är det giftigt även för växter och organismer som lever i vatten 
(Länsstyrelsen Stockholm, 2013).  

Det har mätts upp höga PAH halter i kolhuset, och om man vistas där 
enligt känslig och mindre känslig markanvändning så kan det leda till skadliga 
hälsoeffekter. Det är i dagens läge inga människor som är i kolhusets innedel i den 
utstäckningen som KM och MKM tillämpas för, då endast tillfälliga guidningar 
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förekommer. I kolhusets utedel kan människor vara på vilken tidpunkt som helst, 
eftersom att där saknas dörrar (se figur 5). På grund av öppenheten för allmänheten 
där, så är exponeringsrisken högre i utedelen än innedelen. I jämförelse med 
kolhusets inne- och utedel så är det även i utedelen som de högsta PAH halterna 
mätts upp (Jonsson och Höglund 2012, s.24). 

 

 
 

Figur 5. Kolhusets utedel. 

Om man blir utsatt för PAH:er som har höga halter kan det leda till 
skador/irritation på hud, ögon och även lungor (Jonsson, Höglund & Jones 2011, 
s.34). För både människor och djur så kan PAH:er lagras i fettvävnader och är svåra 
att bryta ner (Länsstyrelsen Stockholm, 2013).  

Ämnet DDT har beteckningen PBT/vPvB enligt databasen PRIO från 
KemIs, det tyder på att DDT är långlivad, giftig och bioackumulerande (Jonsson och 
Höglund 2012, s.26-27). År 1969 förbjöds DDT i Sverige, men eftersom att den är 
långlivad så finns det fortfarande kvar i miljön. Man vet att DDT är hormonstörande 
eftersom att under 60-talet störde det fortplantningen hos fåglar. På grund av att 
honorna inte kunde producera lika mycket kalcium som tidigare, vilket ledde till att 
äggskalen blev porösa och tunna. Som i sin tur ledde till uttorkade ägg och att fostren 
dog (Naturskyddsföreningen 2012, s.23). 

Kadmium håller sig kvar länge i ytliga sediment och i marken, och det 
kan drabba miljön bland annat genom hämmad tillväxt och störd fortplantning 
(Länsstyrelsen Stockholm, 2013). 
Människan kan också bli drabbad av kadmium, eftersom att om man får i sig det 
håller det sig kvar i kroppen länge och blir lagrat i njurarna. Därför kan stora mängder 
kadmium förstöra njurfunktionen hos människan. Om exponeringen av kadmium är 
låg kan det leda till frakturer på skelett eller benskörhet, samt kan det vara 
cancerframkallande (Naturvårdsverket, 2014). 
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6. Analys och riskbedömning 
I det här kapitlet kommer de olika föroreningarna att analyseras och en 
riskbedömning ska genomföras enligt MIFO. 

6.1 Föroreningarnas farlighet 
De dominerande föroreningarna på området är arsenik, zink, kadmium, bly, PAH-H 
och PAH-M. Enligt kemikalieinspektionens lista som Naturvårdsverket har med i 
deras rapport om Förorenade områden, så klassas alla dessa ämnen som mycket 
hög farlighet förutom zink som klassas som måttlig farlighet (Naturvårdsverket 1999, 
s.22). Som tidigare nämndes så är det ganska stora mängder av jord som innehåller 
zink man kan få i sig innan akuta effekter inträffar. Eftersom det är ett flertal 
föroreningar på området, blir den slutgiltiga risken högre i den sammanställda 
riskbedömningen. Därför klassa föroreningarnas farlighet i området som mycket hög.  

6.2 Föroreningsnivån 
I bedömning av tillstånd används de uppmätta halterna för olika ämnen. Utifrån de 
första jordprovtagningar som gjordes på metaller och arsenik (se tabell 2), tyder 
resultaten på att arsenik och zink överstiger riktvärden för mindre känslig 
markanvändning (MKM). Bly och kadmium i flera provpunkter överstiger känslig 
markanvändning (KM). Även koppar och kvicksilver överstiger KM på en provpunkt. 
De höga arsenikhalterna finns på varierande djup. I, provpunkten Str 1 vid 
masugnen/kolhuset har höga halter uppmätts över MKM både på det ytliga jordlagret 
0-0,3m och djupare jordlager på 2,0-2,5m. Arsenik överstiger MKM i genomsnitt med 
4,5 gånger och zink i genomsnitt överstiger MKM och KM en gång. 

För provpunkterna Str 1 till Str 4 blir medelvärdet för arsenik ungefär 85 
mg/kg, och det tyder på allvarligt tillstånd enligt Naturvårdsverkets tabell om indelning 
av tillstånd (Naturvårdsverket 1999, bilaga 4, tabell 1). För zink blir medelvärdet 524 
mg/kg och det tyder på måttligt allvarligt tillstånd. För bly och kadmium visar halterna 
på måttligt allvarligt tillstånd (Naturvårdsverket 1999, bilaga 4, tabell 1).  
 Det har även uppmätts halter för PAH:er (se tabell 3) där det är två 
provpunkter som har både PAH-M och PAH-H som överstiger KM. Ingen av dessa 
punkter överstiger MKM. Men om man istället undersöker PAH halterna för 
provpunkter som är tagna på de jordstampade golven (se tabell 5), är det då främst 
kolhusets utedel som har väldigt höga halter av PAH som överstiger MKM. För PAH-
M och PAH-H är halterna extremt höga i jämförelse med det värde de ska ha för att 
överstiga MKM. De överstiger det i snitt med 30 gånger, vilket tyder på mycket 
allvarligt tillstånd (Naturvårdsverket 1999, s.26). De uppmätta halterna av metall och 
arsenik överskrider inte KM eller MKM i kolhusets utedel, fast arsenik är väldigt nära 
att överstiga KM (se tabell 4). Bland de tagna stoft-proverna i kolhuset finns det, fyra 
provpunkter som överskrider med i genomsnitt 3 gånger hälsoriktvärde för PAH-H, 
som bygger på inandning av stoft (se tabell 6). Det visar då på måttligt allvarligt 
tillstånd (Naturvårdsverket 1999, s.26). 
 Av det ovan nämnda föroreningshalterna har de flesta uppvisat ett 
måttligt allvarligt tillstånd. Förutom på provpunkterna Str 1 till Str 4 så har arsenik 
uppmätts till allvarligt tillstånd, samt PAH-M och PAH-H i kolhusets utedel har mycket 
allvarligt tillstånd.  

För att undersöka hur mycket ett område har blivit påverkat av en 
punktkälla ska halterna jämföras med ett jämförvärde. Punkten Str 5 har valts ut som 
ett bakgrundsvärde eftersom den inte överstiger KM eller MKM någon gång. Om man 
jämför de uppmätta halterna för provpunkterna Str 1till Str 4 och tar ut medelvärdena 
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för varje ämne visar det sig att arsenik och zink har stor påverkan av punktkälla, och 
bly och kadmium har trolig påverkan av punktkälla.  

Den sammanställda bedömningen för föroreningsnivån bedöms som 
hög. 
 
6.3 Spridningsförutsättningar  
Området består av jordarterna glaciallera och fyllning (SGU, 2015). Dessa jordarter 
är växlande beroende på djup, men marken består till största delen av ganska 
genomsläpplig jord då det är sandigt grus, men även leriga siltiga partier 
förekommer. Hydraulisk konduktivitet har ett snitt på 10-5 m/s (Naturvårdsverket 
2011, s.7). Då marken innehåller genomsläppliga jordarter finns det stora 
spridningsförutsättningar för föroreningar.  

I grundvattnets rörprovtagningar är det ingen eller liten påverkan av 
punktkällan för metaller och arsenik (se tabell 4). Grundvattnets hastighet är mellan 
20 till 100m/år (Naturvårdsverket 2011, s.7), det bedöms som mycket stora 
spridningsförutsättningar i mark och grundvatten (Naturvårdsverket 1999, s.40). Det 
gäller att ta hänsyn till att grundvattnets hastighet kan skifta eftersom att flödet 
varierar under året, vilket också skapar olika vattennivåer. Det som också inverkar är 
fördämningen som finns i ån i Strömsbergs bruk, beroende på hur den regleras 
(Naturvårdsverket 2011, s.7).  

Både kolhuset inne- och utedel där det förekommer föroreningar har tak 
över sig, vilket är en fördel så att direkt infiltration inte kan ske av nederbörden. I 
Tämnarån finns det skyddsvärda vattnet i området, och ån ligger inte så långt ifrån 
kolhuset. Det är till Tämnarån som avrinningen i området sker och förmodligen är det 
där som föroreningarna lakas ut.  

Här nedan följer en sammanställning av spridningsförutsättningarna i 
Strömsbergs bruk. Marken är genomsläpplig som tyder på stora 
spridningsförutsättningar. Utifrån grundvatten hastigheten är spridningen mycket stor. 
Men där gäller det att ta hänsyn till de kraftiga flödesvariationerna, vilket kan tyda på 
att inte alltid spridningsförutsättningarna är mycket stora i grundvattnet. Mycket av 
det beror förmodligen på att det är tak över kolhusets där föroreningarna finns. I 
ytvatten är förmodligen spridningsförutsättningarna små. Man ska också ta hänsyn till 
att om föroreningsspridningen kan leda till skadliga effekter så är det mindre risk om 
spridningen sker långsamt än om den sker fort. Det är övervägande stora 
spridningsförutsättningar, därför bedöms de totala spridningsförutsättningarna i 
området till stora.  

6.4 Känslighet och skyddsvärden 
I området är det inga bostäder och endast en liten företagsverksamhet som är i 
anslutning till det förorenade området. Människor kan promenera på platsen som är 
förorenad förutom i de byggnader som är låsta, där förekommer det ibland guidade 
visningar. Ingen av de brunnar som finns i området används till dricksvatten. I 
Strömsbergs bruk bedöms känsligheten som måttlig.  

Grundvattentäkten som är längre nedströms Strömsbergs bruk gör så att området är 
en sekundär skyddszon. Skyddsvärdet bedöms som stort eftersom att djur kan vistas 
fritt i området och bli exponerade för föroreningar. Även människor kan använda 
området som rekreationsområde. Tämnarån som mynnar ut i Lövstabukten kan 
drabba många ekosystem om den är förorenad. 
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6.5 Slutresultat 
Den samlade bedömningen delas in i riskklass 2, vilket innebär att det förorenade 
området är stor risk för människor och miljön idag och i framtiden (se figur 6). 

 

Figur 6. Samlad riskbedömning på Strömsbergs bruk före detta järnbruksfastigheter enligt 
MIFO fas 2. 

7. Diskussion  
Området har fått riskklassningen 2, det är arsenik och PAH:er som har mest inverkan 
på att området är förorenat. Områdets riskklassning 2 känns lite väl hög med tanke 
på att kolhusets utedel är helt fri för allmänheten att vistas i. Eftersom att den är 
öppen för allmänheten borde det ha varit riskklassning 3 istället som innebär risklass 
måttlig, men idag har området risklassningen 2 som innebär stor risk. Det kan ju vara 
så att de som bor i området ofta promenerar där eller att barn leker på platsen, och 
då kan människorna exponeras helt omedvetet. Barn som eventuellt leker i kolhusets 
utedel är säkert helt omedvetna om att det finns mycket höga halter av PAH:er och 
arsenik där. Det kan till och med vara så att det är och rör eller gräver i marken där, 
och får i sig farliga föroreningar, som långt senare i livet drabbar deras hälsa. Men för 
människor som endast besöker platsen som turister är exponeringstiden så kort att 
den förmodligen inte har någon inverkan alls på dem. Det kan även vara så att man 
har gått på ett ställe som det finns föroreningar på och det fastnar på skorna. Sedan 
förs det med hem, där det finns husdjur till exempel en hundvalp. Detta kan leda till 
att hundvalpen biter på skorna och får i sig föroreningarna och blir sjuk eller förgiftad. 

Det som gör så att riskklassningen blir 2, är bland annat på grund av att 
föroreningarna som finns på området klassas som mycket hög farlighet. Att det är 
flera föroreningar på området så leder det till en högre risk. För föroreningsnivåns 
slutgiltiga bedömning är det främst arsenik och PAH:er som drar upp den till en hög 
nivå, eftersom att de klassas som ett allvarligt tillstånd respektive mycket allvarligt 
tillstånd. Zink, bly och kadmium som också existerar på området har måttligt allvarligt 
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tillstånd. Det som också blir avgörande för den slutliga bedömningen av 
föroreningsnivån, är de stora mängder som finns av både PAH-M och PAH-H.  

Det hade varit intressant med provtagningar längre nedströms området, 
vilket inte finns, för att se om föroreningar spridit sig längre. Därför kan 
spridningsförutsättningar vara lite osäkra eftersom att det inte har tagits prover längre 
nedströms ån, och det finns inga brunnar där heller som man kan mäta halterna i. 
Det är bra att en stor del av det förorenade området täcks av ett tak, vilket minskar 
spridningen av föroreningarna till bland annat Tämnarån när det regnar eller när snö 
smälter. Tänker vi oss att det istället inte varit något tak över kolhuset där 
föroreningarna finns, skulle nog en annan process skett och halterna vid 
provtagningarna förmodligen varit lägre. Troligen hade föroreningarna då lakats ur 
marken med tiden, av regn- och smältvatten och runnit vidare ut i Tämnarån. 

Om området ska saneras, behövs mycket arbete läggas ned på det, 
samt att det skulle kosta väldigt mycket. Många gånger är det bättre att låta 
förorenade områden vara orörda, och att föroreningen får ligga kvar i marken, för att 
minska spridningsrisken. Strömsbergs bruk är en plats som har en lång historia 
bakom sig och byggnaderna är välbevarade. Därför kan det vara givande att i 
fortsättning bevara området som det är idag, för att kunna sprida historian vidare om 
vad som inträffat där. Turister som besöker Strömsbergs bruk gör det förmodligen på 
grund av att de tycker det kan vara intressant att få veta mera om historiken där och 
få se de bevarade gamla byggnaderna. Det är nog inte många som har i åtanke vad 
det kan finnas för föroreningar där, men så länge det inte kan skada korttids vistande 
människor är det ingen fara.  

På grund av riskklass 2 så borde kolhusets utedel vara avstängd för 
allmänheten. Egentligen skulle det finnas skyltar i de gamla järnbruken som upplyser 
allmänheten om att det finns halter av föroreningar i området. Samtidigt kan det bli så 
att turisterna inte besöker dessa områden lika mycket längre i så fall. Det är viktigt att 
vi kan ha visningar av de gamla bruken och visa vår historia. Säkert behöver vi en 
inkomstkälla och arbetstillfällen från dessa ställen idag också, även om det många 
gånger sköts via ideell verksamhet. 
 
8. Slutsats 
De före detta järnbruksfastigheterna i Strömsbergs bruk har fått riskklass 2 enligt 
MIFO fas 2, vilket innebär stor risk. Det är i kolhuset som det finns störst halt av 
föroreningar, där har arsenik och PAH:er påträffats i största mängderna. Det är en 
stor fördel att föroreningarna är skyddade under tak, eftersom att det minskar risken 
för spridning i miljön. Olika åtgärder att ta hänsyn till i Strömsbergs bruk för 
människor som besöker området så bör de undvika intag av jord. Vilket kan ske 
genom intag av egenodlade grönsaker därför bör dessa skalas och sköljas ordentligt. 
Om grävarbete ska utföras där bör handskar användas för att undvika att jorden får 
kontakt med huden. Man borde utföra provtagningar på sedimentet i Tämnarån som 
är längre nedströms Strömsbergs bruk. Förmodligen kommer flera ytliga jordprover 
tas även flera analyser på grönsaker, bär och rotfrukter kommer utföras, för att 
slutligen få en högre säkerhet på området.  
 
9. Tackord 
Jag vill tacka min handledare Roger Herbert som har varit ett bra stöd under vägen 
till den färdiga uppsatsen, då han har kommit med tips till uppsatsen och gett förslag 
på justeringar av meningar. 
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11. Bilagor

Bilaga 1 jordartskarta (SGU, 2015). 
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Bilaga 2 karta på provtagningspunkterna (Jonsson, Höglund & Jones, 2011 s.14) 
Copyright Lantmäteriet och Kemakta. 
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Bilaga 3 Förstoring på området där proverna har tagits på jordgolven (Jonsson, 
Höglund & Jones, 2011 s.14). Copyright Lantmäteriet och Kemakta. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Inledning
	1.1 Avgränsningar




