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Sammanfattning 
På uppdrag av Åmåls kommun har Liljemark Consulting genomfört en kompletterande förstudie på 

före detta bruksområdet i Fengersfors samt närliggande mesaupplag och deponi. Studien omfattar 

även recipienterna Knarrbyån och sjön Ärr. Syftet med undersökningen är att bedöma behovet av 

efterbehandlingsåtgärder på grund av föroreningar inom utredningsområdet. 

Fengersfors bruk ligger i Åmåls kommun, mellan Bengtsfors och Åmål. Här har det bedrivits järn-

manufakturverk, kvarn, såg och trämassefabrik. Bruksområdet är beläget i en dalgång mellan sjöarna 

Knarrbysjön i norr och Ärr i söder. Mellan sjöarna rinner den ca 3 km långa Knarrbyån som delvis är 

kulverterad. Knarrbyån passerar genom bruksområdet bland annat under en del av fabrikens 

huvudbyggnad och tidigare släpptes process- och avloppsvatten ut i ån. Under åren har pappersfibrer 

sedimenterat i en damm efter utsläpp från bruket.  

Den utförda undersökningen omfattade provtagning av jord, grundvatten, ytvatten, sediment, 

inomhusluft och byggnadsmaterial samt en miljömedicinsk bedömning av konsumtion av fisk från 

sjön Ärr. 

Analysresultaten visade på förhöjda halter av vissa metaller, alifater och PAHer, främst i sydöstra 

delen av bruksområdet. I norra delen av bruksområdet påvisades ett mindre källområde med olja.  

Bensen i inomhusluft påvisades i ett bageri inom området- dock kan detta bero på vedeldning i 

bageriet. På mesaupplaget och deponin påvisades förhöjda metallhalter i ytvatten och grundvatten, 

samt PCB i sedimentet i ett av dikena inom området. I Knarrbyån påvisades främst låga 

föroreningshalter i ytvatten, och förhöjda halter av framförallt metaller och PCB i 

Kristinedalsdammen och utloppet mot Ärr. I Ärr påvisades förhöjda halter dioxin och PCB i hela sjön. 

Metylkvicksilver påvisades endast i halter som kan anses vara naturliga. 

Utifrån resultat från både nu- och tidigare genomförd förstudie genomfördes en riskbedömning för 

undersökningsområdet. Sammanfattningsvis bedöms att hälsorisker inte helt kan uteslutas inom ett 

delområde inom bruksområdet till följd av främst förhöjda halter bly, PAH-M och PAH-H. Dock 

bedöms riskerna som små för människor som vistas inom området tillfälligt. Förhöjda hälsorisker kan 

förekomma vid intag av sediment från diken i anslutning till mesaupplaget/deponin, dock bedöms 

det inte sannolikt då området är svårtillgängligt för människor. Hälsorisker vid intag av vild fisk från 

Ärr antas föreligga och det rekommenderas att inget intag sker av vild fisk från Ärr. Risker för 

markmiljö föreligger främst vid mesaupplaget, dock inte till följd av höga föroreningshalter utan 

snarare till följd av högt pH och markförhållanden inom området. Risker för markmiljön i deponin har 

ej gått att utreda. Risker för djur som vistas inom bruksområdet samt inom området för deponin och 

mesaupplaget kan inte uteslutas. Risker för akvatiskt liv bedöms finnas framförallt i Ärr till följd av 

förorenade sediment, viss påverkan kan inte heller uteslutas i diken främst i anslutning till deponin 

och mesaupplaget. Risker för spridning av framförallt PCB från mesaupplaget/deponin till Ärr kan 

föreligga.  
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Utifrån nu och tidigare genomförda undersökningar kan inte en fullständig bedömning av 

åtgärdsbehov göras då undersökningarna är översiktliga. Genomförda undersökningar pekar dock på 

att åtgärder kan behövas inom delområde 1 på bruksområdet ifall det bedöms att oacceptabla 

hälsorisker förekommer. Åtgärder kan även behövas om det bedöms att PCB kan spridas från 

mesaupplaget/deponin till Ärr. Vidare undersökningar av Ärr bedöms behövas för att klarlägga hur 

föroreningssituationen i sediment förändras över tid samt om åtgärder i sjön krävs. Kompletterande 

provtagning av fisk rekommenderas också för att få en bättre bild av föroreningshalter i olika fiskar, 

av påverkan på fiskarna nedströms Ärr samt för att kunna utvärdera förändringar i föroreningshalter 

i fisk över tid. 

Utifrån kvarvarande osäkerheter har förslag på vidare undersökningar tagits fram. Det föreslås att 

biotillgänglighetstester på jord med höga bly-halter från delområde 1. Detta föra att kunna 

uppdatera hälsoriskbedömningen och bedöma om hälsorisker till följd av höga halter bly inom 

delområde 1 föreligger eller ej. Det föreslås även en kartering av diken och provtagning av vatten 

och sediment i dessa för att utreda föroreningsspridningen från mesaupplaget/deponin till främst 

Ärr. Utöver det föreslås två olika alternativ beträffande undersökning av föroreningssituationen i 

sediment i Ärr. Antingen kan en återkommande kontrollprovtagning av ytligt sedimentet i Ärr 

genomföras med några års mellanrum, för att kontrollera ifall omlagring med rena sediment sker. 

Ifall det går att visa att ytliga sediment börjar få lägre föroreningshalter kan fiskprover återigen 

analyseras för att se om nya kostråd för intag av vild fisk från Ärr kan tas fram. Alternativet är att en 

större utredning av sediment genomförs där sediment provtas och där sedimentens 

återhämtningshastighet beräknas, samt en genomgång av möjliga åtgärder för sediment samt deras 

påverkan på sedimentens återhämtningstid utreds. Oberoende av vilket alternativ beträffande 

vidare hantering av sediment som väls rekommenderas det att sediment vid badplatsen ca 300 m 

sydväst om Knarrbyåns utlopp i Ärr provtas. 
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1 Inledning 
På uppdrag av Åmåls kommun har Liljemark Consulting genomfört en kompletterande förstudie på 

före detta bruksområdet i Fengersfors samt närliggande mesaupplag och deponi i Åmåls kommun. 

Studien omfattar även recipienterna Knarrbyån och sjön Ärr. 

1.1 Syfte och omfattning 
Aktuell förstudie kompletterar en tidigare utförd förstudie inom området (Golder Associates AB, 

2015). De två förstudierna omfattar tillsammans samtliga moment som ingår i etapp 1 och 2 för en 

förstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual (med undantag för ansvarsutredning). Syftet med 

aktuell undersökning är att bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder inom utredningsområdet. 

Följande moment har utförts inför och i samband med aktuell förstudie:  

• Platsbesök och framtagande av konceptuell modell 

• Upprättande av provtagningsplan 

• Provtagning av jord och mesa 

• Etablering av grundvattenrör samt grundvattenprovtagning 

• Ytvattenprovtagning i två omgångar  

• Bottenkartering med ekolod samt sedimentprovtagning i sjön Ärr 

• Sedimentprovtagning i Knarrbyån och Kristinedalsdammen 

• Provtagning av byggnadsmaterial 

• Provtagning av inomhusluft 

• Analys av jord, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnadsmaterial samt inomhusluft 

• Miljömedicinsk bedömning av fisk i sjön Ärr 

• Statistisk beräkning av representativa halter för varje delområde samt riskbedömning 

• Bedömning av åtgärdsbehov alternativt förslag på vidare undersökningar 

• Förslag till övergripande åtgärdsmål 

1.2 Organisation 
Uppdraget har utförts med följande organisation: 

Uppdragsledare: Ksenija Köll 

Biträdande uppdragsledare: Jessica Åberg 

Handläggare: Emelie Westman, Linda Sverin och Henriette Wolpher 

UK Miljömedicinsk bedömning: Magnus Karlsson, IVL 

Fälttekniker: Rickard Norenius 

Kvalitetsgranskare: Anneli Liljemark 
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1.3 Underlag  
Till grund för undersökningen erhölls följande underlag från beställaren: 

• Förstudie av bruksområde och recipient, Fengerfors-Knarrbyn (Golder Associates AB, 2015) 

• Provtagningsplan – förstudie, Fengerfors-Knarrbyn (Golder Associates, 2014) 

• Redovisning av resultat från genomförd förstudie vid Fengerfors bruk, informationsmöte 

2015-03-17 (Golder Associates, 2015) 

• Historik, Förstudie – Fengerfors-Knarrbyn, utkast (Golder Associates, 2014) 

• MIFO-blanketter A-F (Åmåls kommun, 1996) 

• En undersökning av kvicksilverhalten i sedimenten i sjöarna Ärr och Ånimmen i Åmåls 

kommun (Henriksson, Nyman, & Oscarson, 1981) 

• Statusklassning av Knarrbyån och sjön Ärr vid Fengerfors/Fröskog i Åmåls kommun 

(ALcontrol Laboratories, 2012) 

• En översiktlig antikvarisk utvärdering av Fengerfors bruk (Propus AB, 1997) 

• Fengerfors Bruks Nya AB, reklambroschyr från mitten av 1970-talet 

• Sammanställning av historiska bilder, Fengerfors bruk 

• Situationsplan bruksområdet 1997 

• Situationsplan 1959 

• Kartor över Fengerfors, Fröskog och sjön Ärr samt fastighetskartor över ingående 

fastigheter 

• Djupkarta över sjön Ärr 

• Vattenledningskartor för fiskodlingen 

2 Beskrivning av området 
Fengersfors bruk ligger i Åmåls kommun, mellan Bengtsfors och Åmål. Här har det bedrivits järn-

manufakturverk, kvarn, såg och trämassefabrik. För en utförlig beskrivning av verksamhetshistoriken 

på området hänvisas till Golders Rapport ”Historik, Förstudie Fengerfors-Knarrbyn” (Golder 

Associates, 2014). 

Bruksområdet är beläget i en dalgång mellan sjöarna Knarrbysjön i norr och Ärr i söder, se Figur 1. 

Mellan sjöarna rinner den ca 3 km långa Knarrbyån som delvis är kulverterad. Knarrbyån passerar 

genom bruksområdet bland annat under en del av fabrikens huvudbyggnad och tidigare släpptes 

process- och avloppsvatten ut i ån. Längs ån finns idag tre kraftstationer. I närheten av den sista av 

dessa, strax före utloppet till Ärr, finns Kristinedalsdammen. Under åren har pappersfibrer 

sedimenterat i dammen efter utsläpp från bruket. Vid tömning av dammen i samband med 

reparation av en vägbro konstaterades fibersediment i både Kristinedalsdammen och Knarrbyån 

(Golder Associates AB, 2015). 

I direkt anslutning sydväst om bruksområdet ligger en mindre mesadeponi. Mesa är en restprodukt 

vid kemikalieåtervinningen vid sulfatkokning och består av ett slam av olöslig kalciumkarbonat. Cirka 
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800 meter sydöst om fabriksområde, inom fastigheten Bodane 2:1, finns ett större mesaupplag 

(markerat med en 3:a i Figur 1) dit mesavatten leddes genom rör ovan mark. Upplaget är invallat och 

mesan fick sedimentera medan vattnet avleddes till en klarningsbassäng innan det pumpades till 

Knarrbyån. I slänten nordöst om mesaupplaget finns en soptipp/industrideponi som bland annat 

innehåller ett stort antal tunnor.  

Utredningsområdet för den nu utförda kompletterande förstudien omfattar fabriksområdet 

inklusive den mindre mesadeponin, mesaupplaget och intilliggande industrideponi, Kristinedals-

dammen samt recipienter till dessa - Knarrbyån och sjön Ärr. 

 

Figur 1 Översiktskarta över utredningsområdet. 

För närvarande används själva bruksområdet (som till stora delar inte har hårdgjorda markytor) till 

många olika verksamheter, se Figur 2. Delar av huvudbyggnaden används som museum för den 

tidigare pappersbruksverksamheten, delar av byggnaden används för konstnärlig verksamhet och 

utställningssalar, delar av huvudbyggnaden är avstängda. Huvudbyggnaden har genom åren 

renoverats. Inom bruksområdet finns även flera andra byggnader där konstnärlig verksamhet, café, 

bageri och affär har verksamhet. Cafét har en uteservering i den sydöstra delen av bruksområdet där 

även viss odling i pallkragar förekommer, se Figur 3. Området är välbesökt under sommarhalvåret. I 

sydöstra delen av bruksområdet finns ett bostadshus med några lägenheter.  

Därutöver finns bostadshus ca 100 m väster om bruksområdet, ca 40 m söder om bruksområdet 

samt ca 50 m öster om bruksområdet. De ovan nämnda husen söder och öster om bruksområdet 

ligger i anslutning till Knarrbyån. 
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Figur 2 Översiktlig beskrivning av nuvarande verksamhet inom bruksområdet. 

 

Figur 3 Caféverksamhet med uteservering i sydöstra delen av bruksområdet. 

Mesaupplaget sydöst om bruksområdet är svårtillgängligt då det ligger omgivet av hagar, skog och 

vattenfyllda områden. Deponins östra (övre) del går att nå via en mindre väg. Från denna del sluttar 

det kraftigt ner till mesaupplaget. Två bostadshus ligger ca 200 m väster om mesaupplaget, dock är 

det svårt att ta sig från mesaupplaget till dessa bostäder. Vad gäller Kristinedalsdammen så återfinns 

flera hus i direkt anslutning till dammen.  

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns inga dricksvattenbrunnar i närheten av undersökningsområdet. De 

närmaste dricksvattenbrunnarna finns ca 600 m öster om bruksområdet. 
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Vid Ärrs sydvästra strand ligger naturreservatet Baståsen, i anslutning till detta ligger även 

Sörknattens naturreservat. Direkt söder om mesaupplaget ligger ett skogligt biotopskyddsområde. 

Sjön Ärr har för närvarande måttlig ekologisk status (baserat på att fiskar inte kan vandra naturligt i 

vattensystemet samt på höga halter PCB i fisk) och uppnår ej god kemisk status (på grund av 

konstaterade halter bromerade difenyletrar, kvicksilver och dioxiner). 

Knarrbyån har för närvarande måttlig ekologisk status (baserat på att fiskar inte kan vandra naturligt 

i vattensystemet) och uppnår ej god kemisk status (bromerade difenyletrar och kvicksilver). 

Sjön Ärr används för rekreation både som badsjö och för fiske. På västra sidan av sjön bedrivs även 

fiskodling. Enligt lokala fiskare finns det relativt gott om abborre både vid sommar- och vinterfiske 

medan det fångas färre gäddor. Det fångas även en del ädelfisk så som regnbåge, vilka antas vara 

rymlingar från fiskodlingen. Utöver det fångas det en del röding och öring. Vad gäller bad så finns det 

bland annat ett populärt område för bad ca 300 m sydväst om Knarrbyåns utlopp i Ärr. 

2.1 Geologi och hydrogeologi 
Nedan följer en kort sammanfattning av geologi och hydrogeologi inom undersökningsområdet. För 

utförligare information hänvisas till tidigare genomförda förstudien (Golder Associates AB, 2015). 

Enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga jordlagren inom fabriksområdet av morän i väst, 

svallsediment/grus i öst och isälvssediment i norr, se Figur 4. De centrala delarna av fabriksområdet 

är utfyllda med cirka 1–2 meter sandigt grus eller grusig sand med stort inslag av slagg men även 

tegel, trärester, kol och metallskrot.  

Mesaupplaget är enligt SGU beläget i ett område med torv. 

Förmodad generell grundvattenriktning inom fabriksområdet bedöms vara syd-sydostlig, mot 

Knarrbyån och Ärr. Grundvattennivåerna låg vid provtagningen 2015 på cirka 2–4 meter under 

markytan (Golder Associates AB, 2015) och vid provtagningen 2019 på cirka 1–3 meter under 

markytan. Vid mesaupplaget bedöms grundvattenströmningen vara västlig mot Knarrbyån och vid 

provtagning 2019 lodades grundvattenytan 0,3 meter under markytan. 
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Figur 4, Jordartskarta (SGU, 2019) 

3 Tidigare genomförda undersökningar  
En förstudie av bruksområdet samt recipienter utfördes 2015 av Golder Associates (Golder 

Associates AB, 2015). Nedan följer en sammanfattning av resultaten från förstudien indelat efter 

område: 

Bruksområdet: Inom tidigare bruksområde påvisades ställvis förhöjda halter av bensen, tyngre 

alifater, PAHer samt metaller. Två delområden var tydligt förorenade dels runt provpunkt GA002 i 

östra delen av fabriksområdet där oljelukt och höga halter tyngre alifater påvisades dels i norra delen 

runt provpunkt GA007, där höga halter bensen, tunga alifater och PAH påvisades i jord och 

grundvatten. I inomhusluften uppmättes höga bensenhalter i en provtagningspunkt i nuvarande 

bageriet.  

Mesaupplaget: Analysresultat visade på låga halter metaller i mesan. Av alla uttagna ytvattenprover 

vid undersökningen påvisades dock de högsta metallhalterna i vatten utgående från mesaupplaget 

mot Knarrbyån (främst järn, aluminium, kadmium, koppar och zink). 

Industrideponin: Här påträffades en stor mängd tunnor, många av dessa var genomborrade. Analys 

av det som återfanns i en av tunnorna visade på höga halter av tyngre alifater. 
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Knarrbyån: Nedströms bruksområdet påvisades något förhöjda metallhalter i ytvattnet. I sedimenten 

nedströms bruksområdet i provpunkt SY006 påvisades förhöjda halter av främst kvicksilver, men 

även zink, bly och kadmium. 

Sjön Ärr: Provtagning genomfördes i 3 provpunkter i södra delen av sjön, i provpunkten närmast 

utloppet från Knarrbyån påvisades fibersediment. Resultaten visade på förhöjda halter kvicksilver, 

bly och zink i sediment. De högsta halterna påvisades i SY003, som var den sydligaste av 

provpunkterna i sjön. Direkt nedströms utloppet av Knarrbyån i Ärr påvisades metylkvicksilver i 

fibersedimenten. I sedimentprov från två provpunkter påvisades höga halter PCB och i en provpunkt 

av dioxin. 

Fisk i Ärr analyserades med avseende på metaller, metyl-Hg, PCB samt dioxiner. Halten metyl-Hg i 

fisk i anslutning till Knarrbyåns utlopp var förhöjd i förhållande till kanadensiska haltkriterier för skydd 

av vilda djur (se beskrivning av bedömningsgrunder i avsnitt 5). Halten kvicksilver i en av fiskarna 

översteg EU:s gränsvärde för livsmedel. Dioxin påvisades i samtliga för ämnet analyserade fiskar. 

Halterna understeg dock EU:s försäljningsgränsvärde. Halterna av PCB i samtliga för ämnet provtagna 

fiskar översteg dock samma gränsvärde. Baserat på just PCB-halterna togs ett preliminärt kostråd 

beträffande intag av fisk från Ärr fram:  

• Vuxna bör inte äta fisk fångad i Ärr oftare än 1 gång i kvartalet 

• Barn och kvinnor i barnafödande ålder bör inte äta fisk fångad i Ärr alls.  

Förutom ovan nämnda förstudien har det även tidigare genomförts en sedimentprovtagning i Ärr 

och i Ånimmen (nedströms Ärr) (University of Göteborg, Department of Zoology, 1981). Vid denna 

undersökning togs två sedimentprover i södra respektive norra delen av Ärr och i södra respektive 

norra delen av Ånimmen och analyserades i flera djupnivåer med avseende på kvicksilver. Höga 

kvicksilverhalter påvisades i Ärr i båda provpunkterna (som högst 640 µg/kg TS), medan halterna i 

Ånimmen nedströms Ärr var som högst 140 µg/kg TS. I rapporten konstaterades det att de högsta 

kvicksilverhalterna påvisades strax under ytsedimentet, vilket bedömdes visa på pågående pålagring 

av mindre förorenade sediment efter att källan till föroreningen (som bedömdes vara Fengersfors 

bruk) upphört. Vid provtagningarna hade ytliga prover på 0-1cm djup lägre halter än prover tagna på 

1–2 cm respektive 5-6 cm djup. I rapporten användes också antaganden om ca 1mm/år 

sedimentation. 

4 Genomförda undersökningar 
Den utförda undersökningen omfattade provtagning av jord, grundvatten, ytvatten, sediment, 

inomhusluft och byggnadsmaterial samt en miljömedicinsk bedömning av konsumtion av fisk från 

sjön Ärr. I Tabell 1 nedan framgår antal provtagningspunkter för respektive medium som utförts. 

Inför undersökningen togs en provtagningsplan fram baserad på information från tidigare 

undersökningar och beställare. Provtagningsplanen godkändes av beställaren före provtagningen. 

Provtagningsplanen återfinns i bilaga 1, där provtagningsstrategi och syfte med provpunkters 

beskrivning, provtagningsmetod och provhantering beskrivs. Situationsplan med provpunkternas 
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lägen återfinns i bilaga 2. Fältanteckningar från provtagningen redovisas i bilaga 3. En 

sammanfattning av fältobservationer ges under avsnitt 6.1 nedan. Avsteg från provtagningsplanen 

redovisas i avsnitt 4.1 nedan. 

Fältarbetet utfördes under en fyraveckorsperiod i augusti och september 2019. Inledningsvis 

utfördes den första omgången av ytvattenprovtagning i Knarrbyån och Kristinedalsdammen. 

Därefter utfördes en djupkartering av Ärr för att kontrollera förekomst av djuphålor i sjön, samt en 

kontroll av förekomst av fibersediment. Därefter genomfördes sedimentprovtagning i Knarrbyån, 

Kristinedalsdammen och sjön Ärr (provpunkternas läge baserades på tidigare djupkarteringen och 

kontroll av förekomst av fibersediment) samt jordprovtagning vid deponin. Därefter utfördes 

jordprovtagning inom och väster om bruksområdet och vid mesaupplaget, samt provtagning av 

inomhusluft och byggnadsmaterial inom bruksområdet. Avslutningsvis utfördes grundvatten-

provtagning inom bruksområdet och vid mesaupplaget, samt den sista omgången av 

ytvattenprovtagning. 

Tabell 1 Antal provtagningspunkter för respektive medium vid föreliggande undersökning. I kolumnen till 
vänster visas i vilka delområden provpunkterna finns. B- bruksområdet, D – deponin, M-mesaupplaget, Kr- 
Kristinedalsdammen, K- Knarrbyån, Ä- Ärr. 

Medium/provtagningsmetod Antal punkter Delområde 

Provgropsgrävning med maskin 17 B-17 

Provgropsgrävning för hand 11 B-6, D-3, M-2 

Skruvborrning för hand 1 M-1 

Grundvattenprovtagning 5 B-4, M-1 

Provtagning av vatten i brunn 2 B-2 

Sedimentprovtagning 14 K-3, Kr-1, M-2, Ä-8 

Ytvattenprovtagning 10 K-5, Kr-1, D-2, M-2 

Aktiv provtagning inomhusluft 1 B-1 

Passiv provtagning inomhusluft 5 B-5 

Provtagning byggnadsmaterial 4 B-4 

 

4.1 Avsteg från provtagningsplanen 
Provtagningsförfarandet beskrivs utförligt i provtagningsplanen som återfinns i bilaga 1. Nedan 

redovisas de främsta avstegen från provtagningsplanen under fältarbetet före respektive medium.  

4.1.1 Jord 

Den främsta orsaken till avvikelser från provtagningsplanen var osäkerheter kring markförlagda 

ledningar inom bruksområdet, i form av interna vatten- och elledningar som endast fanns bristfälligt 

dokumenterat. Detta gjorde att skruvborrning utgick som provtagningsmetod, vilket var planerat för 
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en del av punkterna, och i samtliga provpunkter inom bruksområdet tillämpades istället 

provgropsgrävning med maskin eller för hand, för att minimera risken för skador på ledningar. Därtill 

utgick ett antal provtagningspunkter helt på grund av alltför stora osäkerheter i ledningsunderlaget. 

Tre provpunkter som inte planerades ursprungligen tillkom vid provtagningen. Ett prov på sanden 

under verkstadens golv togs ut för analys, provet benämns ”Sand under golv”. Ett prov på jord i en 

pumpaodling (19LC30) vid caféet togs ut på förfrågan av caféägarna och då det bedömdes väsentligt 

inför kommande riskbedömning. Jorden i pumpaodlingen bestod inte av fyllnadsmassor från bruket 

utan var ditförd Mäktigheten på den påförda odlingsjorden var ca 30–40 cm. En extra provpunkt 

(19LC29) lades till invid påträffad oljeförorening i norra delen av bruksområdet. 

Inom mesaupplaget planerades provtagning genom skruvborrning i två punkter. På grund av 

otillgänglig terräng för geoteknisk borrbandvagn utfördes istället provtagning med en handhållen 

skruvborr. En provpunkt utgick då den handhållna borren inte var tillräckligt kraftfull för att komma 

ner i grusiga/steniga jordlager. 

4.1.2 Grundvatten 

Installation av grundvattenrör och provtagning av grundvatten planerades i tre provtagningspunkter 

med skruvborrning inom bruksområdet. Eftersom skruvborrning utgick som metod inom 

bruksområdet utgick även installation av grundvattenrör. Istället utfördes provtagning av 

grundvatten i fyra befintliga rör från tidigare markundersökning. Därtill installerades och provtogs 

ett grundvattenrör i/vid mesaupplaget, vilket installerades med handhållen skruvborr. Det andra 

planerade grundvattenröret vid mesaupplaget, strax nedströms deponin utgick på grund av 

svårigheter att komma ner i grusiga/steniga jordlager. Samtliga prov uttagna för metallanalys 

filtrerades i fält, undantaget prov i punkterna GA005 och 19LC23 där ingen filtrering i fält utfördes 

på grund av alltför grumligt vatten. Filtreringen genomfördes därför senare på laboratorium. 

Grundvattenprover uttogs också i en brunn under bottenplattan i källaren i nuvarande bostadshuset 

i södra delen av bruksområdet (provet benämns ”Brunnen inne”), samt ur en översvämmad brunn 

utomhus direkt söder om bageriet (provet benämns ”pumpbrunn”). 

4.1.3 Ytvatten 

Provtagning av ytvatten utfördes med tre veckor mellan provtagningstillfällena, istället för en månad 

som angavs i provtagningsplanen. Vid första provtagningsomgången gick ett provkärl för analys av 

oljekolväten och PAH från punkt 19LC_Y01 sönder under transport till laboratorium. Ett nytt prov 

uttogs under andra fältveckan, varför det från denna punkt uttogs ytvattenprover med endast en 

veckas mellanrum. All ytvattenprovtagning utfördes med teleskoparm. 

Ett extra ytvattenprov togs ut direkt nedströms deponin (mellan mesaupplaget och deponin) där ett 

grundvattenrör inte kunde etableras. Då ett vattenfyllt dike fanns i direkt anslutning till platsen 

uttogs ett ytvattenprov där istället (19LC22). 
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4.1.4 Sediment 

Inledningsvis utfördes en bottenkartering av området med hjälp av ekolod (200 kHz) och structure-

scan (455 kHz) för att få fram ett bra underlag för placeringen av provtagningspunkterna samt för att 

bekräfta den djupkarta som erhållits från beställaren. Det bedömdes att den erhållna 

djupkarteringen stämde väldigt bra överens med verkligheten. Vid karteringen användes en van 

Veen-huggare för att göra en provtagning och vidare en manuell skiktning av sediment för att kunna 

få en bild av fiberförekomst i sedimentet. 

Efter karteringen genomfördes en sedimentprovtagning i sjön Ärr varvid prover uttogs med 

intervallet 0–5 cm och 5–10 cm. På grund av väldigt lösa sediment, och därmed liten provmängd, var 

det inte möjligt att separera 0–2 cm i enskilt prov som planerat. Provtagning utfördes med 

kolvprovtagare i samtliga punkter utom en (punkt 19LC_S16), där en van Veen-huggare användes. 

Vid sedimentprovtagning i Knarrbyån och diken användes rörprovtagare i fina och organiska 

material, medan spade användes i grövre material eller där vattendraget var relativt torrt. 

Sedimentprovtagning i Kristinedalsdammen utfördes med van Veen-huggare i en punkt, vid 

Knarrbyåns inlopp. Det prov som var planerat att uttas vid kraftverket, i dammens nedre del, utgick 

på grund av svårigheter att få upp material från botten. 

4.1.5 Inomhusluft 

Provtagning av inomhusluft utfördes som både passiv och aktiv provtagning. 

I fem punkter installerades passiva provtagare av märket Radiello. En mätare placerades i 

butiksbyggnaden, en i bageriet och en i snickeriet. Två mätare hängdes upp i bostadsdelen i samma 

byggnad som butiken och bageriet varav en på vinden och en i källaren. Mätarna hängde uppe i en 

vecka och skickades sedan till laboratorium där fyra av dem analyserades med avseende på flyktiga 

organiska föreningar. Provet från vinden i bostadshuset analyserades ej då det efter provtagningen 

bedömdes att sannolikheten att föroreningar skulle ha kunnat uppmätas där inte var stor. 

Aktiv provtagning utfördes i verkstaden med avseende på flyktiga organiska föreningar och klorerade 

alifater. 

4.1.6 Byggnadsmaterial 

Tre borrkärnor togs ut i golvet i verkstadsbyggnaden. Översta 0–2 cm av borrkärnorna analyserades 

med avseende på metaller. En av borrkärnorna analyserades även med avseende på 

petroleumkolväten och PAHer i två nivåer. 

Ett prov togs även på ytlagret på en vägg i museidelen av huvudbyggnaden, mittemot den stora 

pappersmaskinen, se Figur 5. Väggen var tydligt förorenad med petroleumkolväten, så provet 

analyserades med avseende på dessa samt PAHer. 
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Figur 5 Bild på vägg förorenad med petroleumkolväten mittemot pappersmaskinen. 

Omfattningen av provtagning av byggnadsmaterial har varit måttlig. Byggnadsmaterial i museidelen 

har till stora delar inte bedömts behöva provtas då människor endast visats där under korta 

tidsperioder vilket innebär en kort exponeringstid för föroreningar och därmed en begränsad 

hälsorisk. En sanering av ytskiktet kommer att påverka upplevelsen då museibyggnaden är tänkt att 

visa hur bruket såg ut på den tiden verksamheten fortgick. 

I de lokaler där det var möjligt att få åtkomst och där konstnärlig verksamhet pågick var delar av 

golven omlagda. Att borra igenom dessa för att ta ut borrkärnor bedömdes inte rimligt, då detta 

skulle kunna förstöra ett skyddande skikt. 

Delar av huvudbyggnaden är bland annat byggd av slagg, se Figur 6. Detta material har inte 

analyserats, men innehåller säkerligen stora mängder metaller. Dock bedöms det inte sannolikt att 

föroreningen sprider sig från detta material i någon större omfattning då metaller vanligen är hårt 

bundna i slagg. 
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Figur 6 Under delen av huvudbyggnaden som delvist byggts av slagg. 

4.2 Inmätning 
Inför provtagning utfördes utsättning med GPS av samtliga provpunkter för jord inom bruksområdet. 

För övriga provpunkter för jord, inom delområdena mesaupplaget, deponin och väster om 

bruksområdet, utfördes ingen utsättning eller inmätning med GPS. I samband med 

sedimentprovtagning i sjön Ärr utfördes inmätning av samtliga provpunkter. Ingen utsättning eller 

inmätning av provpunkter gjordes för sedimentprover i Knarrbyån och Kristinedalsdammen, inte 

heller för någon av ytvattenprovpunkterna. Läget för provpunkter som inte kunde mätas in med GPS 

ritades in på karta för hand, varpå dessa punkters lägen inte är lika exakta som övriga provpunkter.   

Utsättning utfördes mer referenssystem SWEREF99 12 00. 

4.3 Analyser 
I Tabell 2 presenteras analysomfattningen för respektive medium. Samtliga analyser utfördes av det 

laboratoriet ALS Scandinavia. 
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Tabell 2 Analysomfattning för respektive provtaget medium vid föreliggande undersökning. Inom parantes 
anges i vilket delområde proven togs. B- bruksområdet, D – deponin, M-mesaupplaget, Kr- Kristinedalsdammen, 
K- Knarrbyån, Ä- Ärr. 

Analys Jord Grundvatten Sediment Ytvatten Inomhusluft Byggnads
material 

Metaller 35 

(B-29, D-3, 
M-3) 

7 

(B-6, M-1) 

13 

(K-3, Kr- 1, 
M- 1, Ä-8) 

19 

(K-9, Kr- 2, 
M-4, D-4) 

 3 

(B-3) 

Petroleumkolväten 
och PAH 

26 

(B-22, D-3, 
M-1) 

6 

(B-6) 

 

4 

(K-3, M-1) 

 

19 

(K-9, Kr- 2, 
M-4, D-4) 

 3 

(B-3) 

 

Dioxin 4 

(B-4) 

 12 

(Ä-12) 

   

PFAS 1 

(B-1) 

2 

(B-2) 

    

PCB 1 

(B-1) 

 13 

(K-3, Kr-1, 
M-1, Ä-8) 

   

Klorerade alifater 1 

(B-1) 

   1 

(B-1) 

 

Metylkvicksilver   11 

(Ä-11) 

   

Alifater aromater     5 

(B-5) 

 

5 Bedömningsgrunder 

5.1 Jord 
Analysresultat för jord har jämförts mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig 

Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM) (Naturvårdsverket, 2009, rev 

2016). Jämförelsen har gjorts mot både KM och MKM då inget av riktvärdena är helt anpassande för 

området. Området utgörs huvudsakligen av industrimark, motsvarande ett MKM-område, dock finns 

ett bostadshus i södra delen av bruksområdet. Det förekommer även odling i anslutning till delar av 

området samt café-verksamhet mm vilket är en mer känslig markanvändning. 

Analysresultat för jord har även jämförts mot Avfall Sveriges haltgränser för Farligt Avfall (FA). 

Jämförelser mot dessa bedömningsgrunder görs främst inför framtida möjliga masshantering (Avfall 

Sverige, 2019). 
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Halterna PFOS i mark jämförs mot SGI:s preliminära riktvärden (SGI, 2015). 

5.2 Grundvatten 
Analysresultat för metaller i grundvatten har jämförts med SGU:s bedömningsgrunder för 

grundvatten (SGU, 2013). Analysresultat för petroleumkolväten har jämförts mot riktvärden från 

SPBI:s rekommendation för riktvärden för förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (SPBI, 

2010). Halterna PFOS i mark jämförs mot SGI:s preliminära riktvärden (SGI, 2015). 

Fältanalyser av pH, konduktivitet och redox har gjorts i samband med provtagning av grundvattnet. 

pH utgör mått på vattnets surhet vilket är av stor betydelse för andra ämnens förekomstformer och 

löslighet. Redox påverkar också många ämnens löslighet. Konduktivitetsmätningar visar på vattnets 

innehåll av lösa joner. Inga riktvärden finns för dessa parametrar. Främsta syftet med provtagning av 

aktuella fältparametrar är att kontrollera ifall några större avvikelser observeras jämfört med övriga 

uppmätta halter i området. Detta kan visa på en större extern påverkan på grundvattnet. Ett andra 

syfte med provtagningen är för att få en bild av möjliga spridningsförutsättningar. 

5.3 Ytvatten 
Uppmätta halter i ytvatten har jämförts mot kanadensiska jämförvärden (CCME) för skydd av 

akvatiskt liv i insjövatten (Canadian Council of MInisters of the Environment (CCME)) .  

Fältanalyser av pH, konduktivitet och redox har gjorts i samband med provtagning av ytvatten. pH 

utgör mått på vattnets surhet vilket är av stor betydelse för andra ämnens förekomstformer och 

löslighet. Redox påverkar också många ämnens löslighet. Konduktivitetsmätningar visar på vattnets 

innehåll av lösa joner. Inga riktvärden finns för dessa parametrar. Främsta syftet med provtagning av 

aktuella fältparametrar är att kontrollera ifall några större avvikelser observeras jämfört med övriga 

uppmätta halter. Detta kan visa på en större extern påverkan på ytvattnet. Ett andra syfte med 

provtagningen är för att få en bild av möjliga spridningsförutsättningar. 

5.4 Sediment 
Analysresultat för metaller och PAH i sediment har jämförts med Naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder för miljökvalitet (Naturvårdsverket, 1999). För metaller används även 

kanadensiska riktvärden (Canadian Council of Ministers of the Environment, 2011), se beskrivning 

nedan.  

Analysresultat för dioxin och PCB har jämförts mot kanadensiska sedimentkriterier då det i Sverige 

saknas effektbaserade jämförvärden för sediment. De svenska riktvärden som finns är inte 

användbara vid bedömning av toxikologiska effekter varför de inte har använts vid utvärderingen. 

Kanadensiska sedimentkriterier ger en antydan om risken för ekotoxikologiska effekter. Värdena är 

framtagna för ytsediment (0–5 cm) i marina/estuarina vatten samt sötvatten och är indelade i två 

nivåer, ISQG (Interim Sediment Quality Guideline) och PEL (Probable Effect Level). ISQG motsvarar 

ett tröskelvärde under vilket ogynnsamma biologiska effekter inte förväntas. PEL motsvarar den halt 
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över vilken skadlig effekt av en förorening förekommer frekvent, men halter över riktvärden innebär 

inte automatiskt en risk. 

5.5 Inomhusluft 
Uppmätta halter i inomhusluft jämförs med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden 

(Arbetsmiljöverket, 2018) och Naturvårdsverkets referenskoncentrationer, det vill säga 

tröskelvärdena för exponering utan att det föreligger några hälsorisker (Naturvårdsverket, 2009 och 

2016). 

5.6 Byggnadsmaterial 
Inga riktvärden för byggnadsmaterial finns. 

6 Resultat av nu genomförd undersökning 
I följande avsnitt presenteras fältintryck från provtagning (se även fältprotokoll i bilaga 3 där resultat 

från fältanalyser redovisas) samt redovisning av resultat från kemiska analyser. I bilaga 4–9 återfinns 

samtliga analysresultat där halter över analysmetoders rapporteringsgräns påvisats i tabellform med 

tillämpade jämförvärden. I bilaga 12 redovisas analysprotokoll från laboratoriet. 

I och med grävning i provpunkt 19LC15 skadades en avloppsledning som låg på ca 1,3–1,4 m djup. 

Fastighetsägarna kontaktades och informerades, varpå avloppsledningen reparerades.  

6.1 Fältobservationer 

6.1.1 Bruksområdet 

Huvuddelen av jordprovtagningen utfördes inom bruksområdet, totalt 20 punkter varav 16 grävdes 

med maskin och 4 grävdes för hand. Grävning utfördes generellt ner till mellan 1,5 till 2 meter under 

markytan och marken utgjordes av fyllning ner till mellan 1,6 och 1,8 meter under markytan, där 

naturligt material påträffades i form av silt, lera eller sand. Längs fastighetens norra gräns påträffades 

naturligt material (morän) på omkring 1 meters djup i ett par punkter. I vissa punkter påträffades 

inget naturligt material alls, varför fyllningens mäktighet bedöms variera inom området mellan ca 1 

och 2 meter. Fyllningen inom bruksområdet utgjordes huvudsakligen av grusig sand eller sandigt grus 

med betydande innehåll av slaggrester, se Figur 7. Även tegel, trärester, kol och metallskrot 

påträffades i fyllningen. 
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Figur 7 Fyllning inom södra delen av bruksområdet, i punkt 19LC15 till väster och 19LC17 till höger. I 19LC15 
syns mycket svart slaggmaterial. 

I punkt 19LC06, se Figur 8, noterades en stark stickande doft, misstänkt klorerade lösningsmedel, i 

den svartfärgade fyllningen som innehöll mycket trä och tegel. Uttagna prov på 0,5–2 meter gav vid 

mätning med PID-instrumentutslag på mellan 11–13 ppm. Liknande svag doft noterades även i 

19LC07, där fyllningen utgjordes av finsandmaterial med innehåll av slagg och tegel. Fältmätning med 

PID gav utslag på omkring 1,5 ppm. 

I punkt 19LC29 noterades svart fyllning med stickande doft. På ca 0,8 meters djup påträffades en plåt 

(ca 1*1 m) ovan en pöl med olja, smörjfett eller liknande. Prov från 0,1–0,8 meter gav vid mätning 

med PID-instrument utslag på över 190 ppm. Den underliggande fyllningen utgjordes av brunt 

sandigt grus och tycktes inte vara kontaminerad av den ovanliggande oljan. 
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Figur 8 Provgrop 19LC06 till vänster och provgrop 19LC29 till höger, där svart fyllning med stickande doft 
respektive oljepöl påträffades. 

Väster om bruksområdet utfördes jordprovtagning i tre punkter, varav två grävdes med maskin och 

en för hand. I de maskingrävda groparna påträffades huvudsakligen sand och någon enstaka bit 

metallskrot, se Figur 9. I den handgrävda gropen påträffades grått siltigt material. 

Utöver de PID-halter som kommenterats ovan har inga förhöjda PID-halter uppmätts. 

Vid grundvattenprovtagning i befintliga rör från tidigare undersökning var det inga syn- eller 

luktintryck som tydde på föroreningar i grundvattnet. Vid fältmätning av grundvatten uppmättes pH 

till mellan 5,7–6,7, det vill säga något surt men inte ovanligt i grundvatten. I rören GA001 och GA007 

var redox på mellan -67 till -91 mV, vilket innebär svagt aeroba förhållanden enligt SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvatten (Sveriges Geologiska Undersökning, 2013), och konduktiviteten 

på mellan 688–897 µS/cm, vilket bedöms som relativt hög till hög konduktivitet utifrån SGU:s 

bedömningsgrunder. I rören GA005 och GA008 visade redox mellan 164–231 mV, vilket innebär 

svagt aeroba till aeroba förhållanden enligt Naturvårdsverkets vägledning för insamling av 

underlagsdata (Naturvårdsverket, 1999), och konduktiviteten låg på mellan 260–420 µS/cm det vill 

säga måttlig konduktivitet. 
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Figur 9 Provgrop 19LC21 i skogen väster om bruksområdet. 

Vid uttag av borrkärnor i golven i verkstaden noterades inget avvikande på golven där 

betongkärnorna togs ut. Vid provtagning av vägg mittemot pappersmaskinen i museidelen så såg 

väggen väldigt oljig ut (se Figur 5) och luktade starkt av oljekolväten. 

Vid provtagning av inomhusluft uppmärksammades inga avvikande lukter i lokalerna. 

6.1.2 Mesaupplaget 

Inom mesaupplaget utfördes skruvborrning för hand och provgropsgrävning för hand. Större delen 

av upplaget saknade nästan helt växtlighet och utgjordes av fin gråvit massa och grå lera. På delar av 

upplaget fanns vattenansamlingar, och vid borrning och grävning trängde grundvatten snabbt in i 

borrhål/grop. Vid fältmätning med PID-instrument på jordprov från handgrävd grop (19LC27) 

uppmättes 3,7 ppm.  

Vid provtagning av grundvatten i det rör som installerades i mesaupplaget (19LC23) utfördes 

fältmätning på uttaget prov i glasburk. pH uppmättes till 9,3, det vill säga basiskt vatten. Redox låg 

på -35,7 mV, vilket innebär svagt aeroba förhållanden. Konduktiviteten låg på 8 383 µS/cm, vilket är 

långt över den naturliga variationsbredden i grundvatten. 

Vid provtagning i diken omkring upplaget var det inga syn- eller luktintryck som tydde på föroreningar 

i ytvattnet. Fältmätningar av ytvattnet visade på pH omkring 5,5, det vill säga något surt vatten. Redox 

uppmättes 36–201 mV, vilket innebär svagt aeroba förhållanden, och konduktiviteten låg på strax 

över 320 µS/cm vilket är över den naturliga variationsbredden för ytvatten (som är upp till 100 

µS/cm). I sedimenten i dikena påträffades mesaliknande material i punkt 19LC_YS11, i övrigt 

utgjordes sedimenten främst av organiskt material. 
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6.1.3 Deponin 

Inom deponin provtogs jord i tre punkter genom provgropsgrävning för hand. I markytan noterades 

stora mängder skrot och skräp, i form av bilrester, gamla oljefat/tunnor, plast med mera. Den ytliga 

fyllningen utgjordes av mullhaltig sand. Vid provtagning i diken nedanför deponin var det inga syn- 

eller luktintryck som tydde på föroreningar i ytvattnet. Vid fältmätning av ytvatten i dikena 

uppmättes pH till omkring 5,5, redox låg på omkring 200 mV, det vill säga svagt aeroba förhållanden, 

och konduktivitet varierade mellan 126 µS/cm och 606 µS/cm i de båda provtagningspunkterna, 

vilket är över den naturliga variationsbredden för ytvatten. 

 

Figur 10 Gamla tunnor i markytan vid deponin till vänster, till höger handgrävd provgrop i provpunkt 19LC27 på 
mesaupplaget. 

6.1.4 Knarrbyån och Kristinedalsdammen 

I Knarrbyån och Kristinedalsdammen utfördes provtagning av ytvatten och sediment i sex respektive 

fem punkter. Vid ytvattenprovtagningen noterades långsamt vattenflöde utan några syn- eller 

luktintryck, såsom oljefilm på vattenytan, som tydde på föroreningar i ytvattnet. Däremot noterades 

i punkt 19LC_YS02 misstänkt oljelukt vid sedimentprovtagningen.  

Sedimenten i Knarrbyån utgjordes huvudsakligen av grusig sand, med varierande mängd organiskt 

material på botten. Vid fältmätning av ytvatten uppmättes pH till mellan 5,1–6,8, det vill säga något 

surt vatten. Redox varierade mellan 112–222 mV, vilket innebär svagt aeroba förhållanden. 
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Konduktivitet uppmättes till mellan 63–134 µS/cm, vilket innebär inom och strax över den naturliga 

variationsbredden för ytvatten. 

I Kristinedalsdammen fanns betydande mängder sjögräsliknande växtlighet, från botten ända upp till 

vattenytan. Sedimentprov togs vid inloppet till dammen, där botten utgjordes av relativt grovt grusigt 

material. Vid dammens utlopp, vid kraftstationen, utgick provtagning då botten var för hård för att 

kunna provtas. Inga fibersediment påträffades vid provtagningen - dock är det känt sen tidigare 

genomförd undersökning av fibersediment finns i dammen. Observera, att alla djupangivelser i 

fältprotokoll för sediment anges i centimeter. Vid fältmätning av ytvatten i Kristinedalsdammen låg 

pH på drygt 8 vid första provtagningstillfället och hade sjunkit till 5 vid andra tillfället. Anledningen 

till den stora skillnaden är inte känd. Redox låg på mellan 84 och 208 mV vid respektive tillfälle, vilket 

innebär svagt aeroba förhållanden. Konduktiviteten uppmättes till mellan 90–130 µS/cm, vilket 

innebär inom och strax över den naturliga variationsbredden för ytvatten. 

6.1.5 Sjön Ärr 

I sjön Ärr provtogs sediment i åtta punkter, varav sju punkter utfördes med kolvprovtagare och en 

punkt med van Veen-huggare. I fält noterades sparsamt med växtlighet på botten i samtliga 

provtagningspunkter. Sedimenten utgjordes uteslutande av detritus, eller förmultnat material, på 

botten med underliggande lera, ibland med lager av gyttja däremellan. Allt sediment som inte togs 

in för analys siktades för kontroll av förekomst av fibersediment. Misstänkt fibersediment påträffades 

endast i en punkt, 19LC_S17. Observera, att alla djupangivelser i fältprotokoll för sediment anges i 

centimeter. 

6.2 Analysresultat 
I följande avsnitt presenteras analysresultaten för respektive ämnesgrupp och provtagningsmedium. 

I bilaga 4–9 återfinns samtliga analysresultat i tabellform med tillämpade jämförvärden. I bilaga 12 

återfinns samtliga analysprotokoll från laboratoriet. 

6.2.1 Metaller 

Jord 

Inom bruksområdet har halter av metaller överstigande riktvärdena för KM och MKM främst 

påträffats i fyllning i den södra delen, från verkstadsbyggnaden och söderut. Detta sammanfaller med 

var den största mängden slagg påträffats i fyllningen. Undantaget är punkt 19LC06, belägen vid 

planen i nordöstra delen, där metaller över riktvärdet för KM påträffats i fyllningen och provpunkt 

19LC19 där barium i halter över MKM uppmättes. De metaller som uppmätts i halter över MKM inom 

bruksområdet är arsenik, barium, koppar, nickel och zink. Bly, kadmium, kobolt och vanadin har 

uppmätts i halter över KM. I provgropar väster om bruksområdet uppmättes endast metallhalter 

under riktvärdet för KM, med undantag för kadmium i en av punkterna där halten låg strax över KM. 
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Vid provtagning i mesaupplaget och deponin uppmättes halter av bly, kadmium eller zink i halter 

över KM i hälften av proverna, medan övriga metaller förekom i halter under riktvärdena eller under 

rapporteringsgräns. 

Grundvatten 

Inom bruksområdet analyserades filtrerat grundvatten i sex provpunkter, i fyra grundvattenrör, i en 

brunn i källaren i bostadshuset samt i en pumpgrop bakom bageriet. De högsta metallhalterna 

påvisades i grundvattenrören GA001, GA005 och GA007 som alla ligger i anslutning till stora 

bruksbyggnaden. I GA001 och GA007 som är de rör som ligger längst västerut i bruksområdet 

påvisades bly i höga halter och arsenik och nickel i måttliga halter. I GA007 påvisades även kvicksilver 

och zink i måttliga halter. I GA005 påvisades endast bly i måttliga halter. I grundvattenröret i sydöstra 

delen av bruksområdet i närheten av caféet påvisades inga metallhalter i höga eller mycket höga 

halter, och endast nickel påvisades i låga halter. I pumpgropen påvisades zink i måttlig halt. Nu 

uppmätta metallhalter i grundvatten var i ungefär samma storleksordning som vid provtagningen i 

den tidigare förstudien med undantag för blyhalten i GA005, som i tidigare förstudien uppmättes till 

ca 40 gånger högre halt. 

På mesaupplaget uttogs grundvatten i en punkt (19LC23) för metallanalys, där mycket höga halter 

av bly och krom uppmättes. Övriga metallhalter uppmättes i mycket låga till måttliga halter, 

alternativ under laboratoriets rapporteringsgräns. 

Ytvatten 

Vid provtagning och analys av ofiltrerat ytvatten i Knarrbyån och Kristinedalsdammen uppmättes 

halter av bly och kadmium över kanadensiska jämförvärden (CCME) vid andra provtagningen i 

provpunkten 19LC_YS07, alltså direkt vid utloppet av Knarrbyån till Ärr, övriga ämnen var under 

jämförvärdena. I provpunkterna 19LCYS09 och 19LC_YS11 (i anslutning till mesaupplaget och 

deponin) påvisades koppar i halter över CCME och i 19LC_YS09 även bly i halter över CCME vid den 

andra provtagningsomgången. Utöver dessa detekterades inga andra metallhalter över CCME, inga 

halter kvicksilver över analysgränsen påvisades vid något av provtagningstillfällena. 

De högsta halterna av de flesta metaller uppmättes i 19LC_Y22, 19LC_Y09, 10 och 11 - alla tagna i 

diken runt deponin och mesaupplaget samt i 19LC_Y07 vid utloppet av Knarrbyån till Ärr. 

Generellt har inga stora skillnader i metallhalterna i ytvatten observerats mellan aktuell 

undersökning och den tidigare förstudien, med undantag av högre uppmätta blyhalter och lägre 

zinkhalter vid mesaupplaget och deponin i aktuell undersökning. Observera att proverna inte var 

tagna på exakt samma ställe. 

Sediment 

Vid provtagning och analys av ytligt sediment i Knarrbyån och Kristinedalsdammen har i huvudsak 

mycket låga metallhalter uppmätts, enligt Naturvårdsverkets klassificering för bedömningsgrunder 

för sjöar och vattendrag. Undantaget är i provpunkten belägen närmast utloppet till sjön Ärr, 

19LC_YS07, där låg halt respektive måttligt hög halt av koppar och krom uppmätts, samt i sediment 
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från inlopp till Kristinedalsdammen, punkt 19LC_S05, där låg halt av kadmium uppmätts. Vid 

jämförelse med kanadensiska CCME PEL har inga förhöjda halter påvisats. 

I sjön Ärr har låga till måttligt höga halter av metaller uppmätts i ytligt sediment i samtliga 

provpunkter. De ämnen som återfinns i måttligt höga halter är generellt arsenik, kadmium, koppar, 

krom, kvicksilver, nickel och zink. I den sydligaste provtagningspunkten, 19LC_S19, uppmättes hög 

halt av arsenik, enligt Naturvårdsverkets klassificering. Vid jämförelse mot kanadensiska CCME PEL 

påvisades halter bly och kvicksilver över dessa riktvärden nästan i varje provpunkt. Nickel låg också 

över dessa riktvärden i flera punkter, medan zink och arsenik låg över dessa riktvärden i de sydligaste 

provpunkterna.  

Byggnad 

Inga metallhalter som inte förväntats i byggnadsmaterial uppmättes i byggnadsmaterialet som togs 

ut i golvet i verkstan. 

6.2.2 Petroleumkolväten 

Jord 

Jord har analyserats med avseende på petroleumkolväten och PAH inom bruksområdet, väster om 

bruksområdet, vid deponin och i en punkt strax söder om mesaupplaget. De i särklass högsta halterna 

har uppmätts norr om bruksbyggnaden, i punkt 19LC29, där oljeliknande material påträffades under 

en plåt i fyllningen. I det oljeliknande materialet överstiger halterna av alifatiska kolväten, bensen 

och PAH riktvärdena för MKM och/eller FA. I den underliggande grusiga fyllningen har inga halter 

över riktvärdena uppmätts. Föroreningen är inte helt avgränsad, men källan till föroreningen är 

tydlig. 

Inom bruksområdet har halter av PAH över MKM uppmätts i fyllningsmassorna i ytterligare två 

punkter, 19C06 vid planen i nordöstra delen samt i 19LC17, intill bageriet. Utöver dessa har halter av 

alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH uppmätts i halter över KM i ytterligare tio punkter, de 

flesta inom södra delen av bruksområdet. 

Vid deponin har inga halter av petroleumkolväten eller PAH överskridande riktvärdena uppmätts i 

den provtagna ytjorden. I det prov från mesaupplaget som analyserats påvisades halt av alifatiska 

kolväten över riktvärdet för KM. 

Grundvatten 

Grundvatten har endast analyserats med avseende på petroleumkolväten och PAH inom 

bruksområdet. Där uppmättes halter av PAH i fem av sex prov. I punkt GA007, norr om 

bruksbyggnaden, översteg PAH-H-halten jämförvärdet för miljörisker i våtmarker, enligt SPBIs 

riktvärden för efterbehandling av bensinstationer. I detta prov detekterades även alifatiska kolväten, 

dock under tillämpade riktvärden. Övriga ämnen låg under tillämpade riktvärden, alternativt under 

laboratoriets rapporteringsgräns. 
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Ytvatten 

Vid ytvattenprovtagningen detekterades oljekolväten i två prov. I punkt 19LC_YS02, strax öster om 

bruksområdet, uppmättes alifatiska aromater i en halt av 12 µg/l vid första provtagningstillfället. Vid 

andra tillfället påvisades inga halter över analysgränsen. I punkt 19LC_Y22, i dike nedanför deponin, 

uppmättes 70 µg/l alifatiska kolväten. Diket provtogs endast vid ett tillfälle. 

I övriga ytvattenprover har inga halter av oljekolväten eller PAH detekterats. 

Sediment 

Tre prover från Knarrbyån analyserades med avseende på petroleumkolväten och PAH. Av dessa var 

det endast i prov 19LC_YS02, uttaget i ån strax öster om bruksområdet, där halter av alifatiska 

kolväten och PAH detekterades. I ytterligare ett sedimentprov uttaget i dike vid mesaupplaget, i 

punkt 19LC_YS10, uppmättes 310 mg/kg TS av alifatiska kolväten i fraktionen >C16-C35. Denna 

fraktion saknar riktvärde i de tillämpade jämförvärdena, på grund av fraktionens låga löslighet. 

Luft 

Vid aktiv luftprovtagning i verkstadsbyggnaden kunde inga halter av petroleumkolväten detekteras. 

Vid passiv luftprovtagning påvisades bensen i halter över referenskoncentrationer i luft i en 

provpunkt i bageriet. 

Byggnad 

Alifater >C16-C35 (680 mg/kg) återfinns i ytligt prov i golvet i LCB02. I ett prov som analyserats något 

djupare i profilen återfinns inga förhöja halter alifater. 

Förhöjda halter petroleumkolväten påvisas i provet som tagits i väggen mittemot pappersmaskinen 

i museibyggnaden. Halterna tyngre alifater låg över haltgränsen för farligt avfall. 

6.2.3 Övriga ämnen (PFAS, PCB, klorerade alifater, metylkvicksilver, 

dioxin) 

Jord 

Dioxin har analyserats i ytlig jord i tre punkter, 19LC01, 19LC19 och 19LC21, belägna norr och väster 

om bruksområdet. Dioxin detekterades i alla tre provpunkterna med inga halter överstiger något av 

de tillämpade riktvärdena. 

I punkt 19LC29, där det oljeliknade materialet påträffades under en plåt i fyllningen, analyserades 

ett jordprov med avseende på PFAS. Inga halter detekterades i provet. Därtill analyserades det 

oljeliknande material med avseende på PCB. Inga halter detekterades i provet. 

I punkt 19LC06, vid planen i nordöstra delen av bruksområdet, analyserades ett prov med avseende 

på klorerade alifater, baserat på misstanke vid lukt under fältarbetet. Analysresultatet visade dock 

inte på några detekterade halter av klorerade alifater. 
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De prov som uttogs i två handgrävda gropar kring mesaupplaget, 19LC27 och 19LC28, analyserades 

för pH, vilket låg på mellan 9,6–11,6, det vill säga basiska förhållanden. Prov från 19LC27 

analyserades också för sexvärt krom, vilket uppmättes till 0,3 mg/kg TS, det vill säga under riktvärdet 

för KM. 

Grundvatten 

Inom bruksområdet analyserades ett grundvattenprov och ett prov uttaget i brunn under källare 

med avseende på PFOA/PFOS. Inga halter detekterades i något av proven. 

Sediment 

Samtliga ytliga sedimentprov (0–5 cm) uttagna i sjön Ärr analyserades med avseende på dioxin, där 

halter detekterades i samtliga prov. De beräknade summahalterna låg mellan 8–38 ng/kg TS. I fyra 

av proven låg halterna över CCME PEL, alltså en koncentration över vilka negativa biologiska effekter 

kan förekomma. I fyra provpunkter analyserades även prov från det underliggande lagret (5–10 cm) 

sediment för dioxin, där resultaten visade på lägre dioxinhalter på djupet i tre av proven (dock 2 

resultat med dioxinhalter över CCME PEL), medan halten i det sista provet var dubbelt så hög jämfört 

med ovanliggande prov. Inga prover från Knarrbyån eller Kristinedalsdammen analyserades med 

avseende på dioxin. 

Samtliga ytliga sedimentprov uttagna i sjön Ärr analyserades med avseende på metylkvicksilver, där 

halter detekterades i samtliga prov. Halterna låg mellan 0,76–3,69 ng/g TS. En andel om ca 1 % 

metylkvicksilver av totalhalten kvicksilver anses kunna förekomma naturligt. I påvisade prover var 

metylkvicksilverhalten på 0,3–1,05 % av totala kvicksilverhalten, vilket alltså kan vara en naturligt 

förekommande halt. I tre provpunkter analyserades även det underliggande lagret sediment för 

metylkvicksilver, där resultaten i alla tre proven visade på avsevärt mycket lägre halter 

metylkvicksilver jämfört med nivåerna ovan. Dock analyserades inte totalhalterna kvicksilver i dessa 

prover, så procentandelen metylkvicksilver i djupare prov har inte kunnat räknas fram. 

Summa PCB-7 har påvisats i halter mellan 0,06–0,3 mg/kg TS i sedimentprover i Knarrbyån. Högsta 

halten längst med Knarrbyån (över CCME PEL) uppmättes i Kristinedalsdammen. Den högsta PCB-7 

halten i diken vid mesaupplaget/deponin låg på 2,6 mg/kg TS (över CCME PEL) i 19LC_YS10. Halter 

PCB-7 i sedimentprover tagna på 0–5 cm djup i Ärr låg mellan 0,3-0,7 mg/kg TS (över CCME PEL) i 7 

av proven, och i lägre halter i ytterligare ett prov.  

Luft 

Vid aktiv luftprovtagning i verkstadsbyggnaden kunde inga halter av klorerade alifater detekteras.  

7 Representativa halter 

7.1 Jord 
För att lättare kunna utvärdera risker samt få en uppskattning av föroreningshalter inom 

bruksområdet har statistik så som min- och maxhalter, medelvärden, medianhalter samt UCLM95 
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tagits fram. Utifrån det som är känt om tidigare verksamhet inom området och baserat på resultat 

från tidigare och nu genomförda undersökningar har bruksområdet delats in i delområden, se Figur 

11. För deponin/mesaupplaget har inga representativa halter tagits fram då underlaget är för litet. 

Statistik har beräknats utifrån analysresultat från aktuell samt tidigare genomförd förstudie för varje 

delområde samt för hela bruksområdet. Beräkningarna har endast utförts för de ämnen där något 

prov hade halter över riktvärden för KM. Halter som är under laboratoriets rapporteringsgräns har 

vid beräkningarna ansatts till halva rapporteringsgränsen. För delområde 2 exkluderades 

analysresultaten från provpunkterna 19LC29 samt GA007 som ligger intill varandra. Dessa två 

provpunkter bedöms ligga vid ett mindre källområde som hanteras för sig. Sammanställning av min- 

och max-värden, medel- och medianhalter samt UCLM95 för olika ämnen för varje delområde kan 

ses i Bilaga 10. Beräkningarna har gjorts i programmet ProUCL 5.1 och val av sannolik fördelning och 

därmed metod för beräkning av UCLM har gjorts utifrån programmets förslag grundat på statistiska 

hypotestester. I bilagan görs även en jämförelse av medel-, median- samt UCLM95-halter mot de 

generella riktvärdena för KM och MKM. En sammanställning av statistik för de ämnen där medel-, 

median- eller UCLM95-halter har påvisats i halter över KM har sammanställts i Tabell 3. 

Vid hantering av resultat från beräkningar bör hänsyn tas till att provtagningen och urvalet för analys 

ej har varit slumpmässigt samt att prover inom flera delområden har uttagits med mer än en 

provtagningsmetod och ofta representerande olika stora djupintervall. 

 

Figur 11 Delområdesindelning av bruksområdet utifrån föroreningssituation. Observera att gränserna är 
ungefärliga och att kraftstationen inte ingår i aktuell undersökning och att föroreningssituationen där har därför 
inte utvärderats. 
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Vilka beräknade halter (se Tabell 6) som ska användas för utvärdering av föroreningssituationen inom 

området beror på vad det är som ska utvärderas. Medelhalter representerar föroreningssituationen 

inom området väl om halterna inom området är ganska lika. Om det däremot är ett fåtal prov som 

har väldigt höga halter medan resten har låga halter blir medelhalten inte representativ. 

Medianhalten visar halten i den mittersta analysen om man ställer upp alla halter i ordningsföljd från 

den lägsta till den högsta. Om medelhalten är betydligt högre än medianen visar det att det troligen 

är några enstaka höga värden som drar iväg medelhalten. Där så är möjligt har UCLM95 (95-procentig 

övre ensidig konfidensgräns för medelhalten) beräknats. Denna visar på ett värde som den verkliga 

medelhalten inom området med 95% chans inte överstiger. Om data är väldigt spritt och om det 

finns lite data så tenderar UCLM95 att bli väldigt hög. Ifall hög säkerhet i bedömningen önskas kan 

UCLM95 användas istället för medelhalter.  

As Ba Cd Cu Hg Ni Pb V Zn alifater 

>C8-C10

alifater 

>C10-C12

alifater 

>C5-C16

alifater 

>C16-C35

aromater 

>C10-C16

PAH, 

summa M

PAH, 

summa H

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

KM 10 200 0,8 80 0,25 40 50 100 250 25 100 100 100 3 4 1

MKM 25 300 12 200 2,5 120 400 200 500 120 500 500 1000 15 20 10

FA 1000 10000 1000 2500 50 1000 2500 10000 2500 700 1000 - 10000 1000 1000 50

Delområde 1

Antal  analyser 17 12 17 17 17 17 17 17 17 11 11 12 11 16 16

min 0 57 0,0429 4 0,0559 2 7 6 18 14 14 42 1 0 0

max 39 834 2,24 1310 0,502 212 1290 103 940 110 110 1390 9 30 46

standardavvikelse 10 221 0,595 312 0,134 49 304 29 244 28 28 392 3 7 11

Medel 10 263 0,74 192 0,181 33 205 36 291 44 44 243 3 4 6

Median 6 207 0,544 68 0,1 17 92 23 218 34 34 83 1 2 3

UCLM95 14 378 1,143 374 0,322 57 372 53 394 59 59 736 6 8 13

Delområde 2 exklusive provpunkter 19LC29 och GA007

Antal  analyser 16 16 9 12 12

min 0,0244 19 13 0 0

max 3,84 269 34 11 16

standardavvikelse 0,946 69 7 4 5

Medel 0,299 51 22 2 2

Median 0,045 26 21 0 0

UCLM95 1,329 127 27 12 17

Delområde 3

Antal  analyser 8 8 8 8

min 0 0,0129 3 10

max 14 1,66 61 298

standardavvikelse 5 0,578 24 102

Medel 5 0,568 28 113

Median 3 0,44 21 111

UCLM95 8 0,955 44 181

Delområde 1, 2 o 3  inkl29 o 7

Antal  analyser 43 27 43 43 43 43 43 43 43 23 25 23 25 23 31 31

min 0 17 0,0129 1 0,02 1 3 2 10 5 10 13 10 1 0 0

max 39 834 3,84 1310 0,787 212 1290 103 940 720 770 2500 13000 14 30 46

standardavvikelse 7 182 0,742 212 0,143 34 210 23 196 145 153 518 2594 3 6 9

Medel 5 146 0,533 86 0,138 17 92 21 159 62 45 158 727 2 3 5

Median 2 71 0,253 21 0,1 5 23 11 90 25 10 26 72 1 1 2

UCLM95 11 215 1,026 227 0,233 39 151 29 289 194 179 629 2989 5 5 8

Tabell 3 Sammanställning av statistik för de ämnen där medel-, median- eller UCLM95-halter över KM påvisats. 
Observera att statistik endast beräknats för de ämnen inom ett delområde där några analyssvar över riktvärdet 
för KM för aktuellt ämne påvisats. Gult- över KM, orange- över MKM, rött- över FA. 
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Maxhalter används vid utvärdering av akuta hälsorisker, medel- eller UCLM95 per delområde 

används vid utvärdering av hälsorisker medan risker för markmiljön, grundvatten samt ytvatten bör 

utvärderas utgående från medel- eller UCLM95-halter för hela området.  

7.2 Sediment 
För sediment har statistik endast räknats för ytligt sediment i Ärr. Detta då mängden data för övriga 

områden är för liten för statistisk bearbetning. 

I Tabell 4 nedan redovisas en sammanställning av max, min, medel- och medianhalter för 

sedimentprov i Ärr på 0–5 cm djup, en jämförelse görs mot kanadensiska CCME ISQG och CCME PEL. 

Inga UCLM95-halter beräknats då underlaget bedöms vara för litet. Endast halter från ytliga prover 

från aktuell undersökning har tagits med, då ytliga prover ifrån tidigare förstudie togs på ett annat 

djupintervall, samt några år tidigare, vilket bedöms kunna ha en inverkan på halterna.  

Tabell 4 Sammanställning av statistik för ytliga sedimentprover i Ärr i jämförelse mot CCME ISQG (ljusblått) och 
CCME PEL (mörkblått). 

 

8 Miljömedicinsk studie - kostråd för fisk i 
Ärr 

En miljömedicinsk bedömning av konsumtion av fisk från Ärr har genomförts av IVL Svenska 

Miljöinstitutet (IVL) som varit underkonsult i uppdraget. Bedömningen avser intag av fisk 

innehållande förhöjda halter av kvicksilver, dioxin och PCB. Bedömningen har utgått från resultat från 

den tidigare genomförda förstudien (Golder Associates, 2015) då prov på fisk samt sediment i Ärr 

togs. Sedimentprover från aktuell provtagning har inte använts då det bedömdes att det var bättre 

att använda fiskprover och analyser från ytligt sediment från samma period. För IVLs fullständiga 

rapport, se Bilaga 11. 

As Ba Cd Co Cr Cu Hg MeHg Ni Pb V Zn sum WHO-

PCDD/F-

TEQ 

upperbou

nd

PCB, 

summa 7

Ärr
mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

ug/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

mg/kg 

TS

ng/kg

 TS

mg/kg

 TS

CCME ISQG 5,9 -- 35 0,6 -- 35,7 37,3 -- 0,17 21,8 -- 123 0,85 0,00341

CCME PEL 17 -- 91,3 35 -- 197 90 -- 0,178 21,8 -- 315 21,5 0,277

Antal  prov 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

min 7,3 180,0 78,2 1,6 11,3 35,2 21,1 0,5 0,2 16,7 39,2 252,0 8,8 0,1

max 31,4 928,0 118,0 3,2 20,4 76,1 27,6 3,7 0,4 24,9 61,8 448,0 38,0 0,7

Medel 15,4 497,5 98,2 2,3 14,9 52,7 24,9 2,0 0,3 21,9 51,3 326,1 23,4 0,4

Median 11,9 476,5 96,8 2,2 13,9 48,7 25,7 1,8 0,3 22,6 50,9 335,5 22,5 0,4
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De beräkningar av kostrekommendationer som utförts visar på att konsumtion av endast en 

fiskportion á 150 gram i veckan för en vuxen individ på 60 kg med råge överskrider tolerabelt 

veckointag för dioxinlika ämnen. Belastningen av kvicksilver var däremot lägre. Överskridandet av 

tolerabelt veckointag för kvicksilver skedde vid uppskattningsvis drygt en fiskportion från Ärr per 

vecka. Det är alltså halter av dioxinlika ämnen som tydligast minskar utrymmet av konsumtion av fisk 

från Ärr. Tolerabelt intag överskreds vid såpass liten mängd fisk att det rekommenderas att fisk från 

Ärr inte konsumeras. Vidare är bedömningen avseende intag av dioxinlika ämnen i fisk från Ärr 

baserad på abborre som är en mager fisk. I förstudien av Golder AB nämns att ädelfisk, som generellt 

sett är fetare, också förekommer och fiskas i sjön. Den ädelfisk som odlas i kassar i sjön får särskilt 

fiskfoder som föda och kan därmed inte inkluderas i denna miljömedicinska bedömning som är 

framtagen utifrån mätningar i abborre och gädda. Rimligtvis är det även så att de fiskar som fångas 

för konsumtion i Ärr till övervägande del är just abborre och gädda och eventuellt enstaka rymlingar 

från kassodlingen. 

Gällande osäkerheter i bedömningen kan nämnas att beräkningen avseende dioxinlika ämnen är 

baserad på endast tre prov, och halten dioxinlika PCB estimerades genom enkel linjär regression 

utifrån halten av PCB118, vilket bidrar med viss osäkerhet, även om sambandet mellan dioxinlika PCB 

och PCB118 var starkt. En tydligare bild av föroreningssituationen i Ärr fås rimligast genom ytterligare 

provfiske med efterföljande analys av dioxiner och PCB. Däremot förstärks uppfattningen att 

belastningen av PCB är hög i Ärr från de jämförelser av halter i fisk och sediment som gjorts. 

Uppmätta halter i fisk från Ärr visade sig, utifrån samband estimerade från tidigare studier utförda 

av IVL, överensstämma väl med uppmätta halter i sediment från Ärr. Däremot har, som nämnts, 

ytterligare sedimentprovtagning skett 2019. Halterna i dessa nyare prover var lägre än i de prover 

som redovisas i förstudien, vilken kan tyda på att överlagring av renare sediment sker i sjön.  

9 Riskbedömning 
Syftet med denna riskbedömning är att bedöma om det finns föroreningar i halter och mängder som 

kan utgöra en risk för människors hälsa och miljön. 

9.1 Konceptuell modell 
Nedan presenteras en konceptuell modell för Fengersfors-Knarrbyn där identifierade 

föroreningskällor, skyddsobjekt och spridningsvägar visas. Dessa sammanfattas sedan i en illustration 

i Figur 12. De föroreningskällor och skyddsobjekt som anges med parantes nedan är sådana som 

troligen bedöms inte ha någon påverkan /inte påverkas så mycket. 

Föroreningskällor: 

• Marken vid själva bruksområdet 

• (Byggnadsmaterial i bruksområdet) 

• Sedimenten i Knarrbyån 

• Mesaupplaget och deponin samt diken runt dessa 
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• Sedimenten i Kristinedalsdammen 

• Sediment i Ärr 

Skyddsobjekt: 

• Människor som bor, är verksamma eller besöker bruksområdet (inandning av ångor/damm, 

intag av jord, hudkontakt, (intag av växter från platsen)) 

• Människor som bor eller vistas i närheten av Knarrbyån nedströms bruksområdet, 

Kristinedalsdammen, mesaupplaget eller deponin (inandning av ångor/damm, intag av jord, 

hudkontakt, (intag av växter från platsen)) 

• Människor/djur som äter fisk från Ärr 

• Människor/djur som kan komma i kontakt med sediment i Ärr 

• Djur och markmiljö på bruksområdet, i/intill Knarrbyån, Kristinedalsdammen samt Ärr. 

• Grundvatten 

• Ytvatten- Ärr 

Möjliga spridningsvägar: 

• Spridning med nederbörd ner i marken 

• Spridning i ledningar, ledningsgravar och bäckar/diken 

• Spridning med grundvattnet 

• Spridning genom avrinning  

• Spridning genom damning 

• Spridning genom erosion 

En översiktlig illustration av konceptuella modellen kan ses i Figur 12. 

Figur 12 Översiktlig illustration av konceptuell modell för Fengersfors-Knarrbyn. 
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9.2 Dimensionerande ämnen 
I Tabell 5 finns en sammanställning av de ämnen som i någon punkt överstiger använda 

jämförvärden. I samma tabell kan det ses vilket jämförvärde som har använts vid bedömning av 

halter. Aktuell riskbedömning utgår ifrån risker med aktuella ämnen. 

Tabell 5 Dimensionerande ämnen för riskbedömningen. 

Jord  Grundvatten Luft Ytvatten Sediment 

Aresnik 

Barium 

Kadmium 

Kvicksilver 

Nickel 

Bly 

Vanadin 

 

Zink 

Alifater >C8-C10 

Alifater >C10-C12 

Alifater >C16-C35 

Aromater >C10-
C16 

PAH-M 

PAH-H 

 

Bly 

Krom 

PAH-H 

Bensen Bly 

Koppar 

Arsenik 

Bly 

Kvicksilver 

Nickel 

Zink 

Dioxin 

PCB 

 Använda jämförvärden 

KM  SGU klass 
5/SPBI 

RfC/RISK CCME CCME PEL 

 

9.3 Spridningsvägar 
Spridning inom/från bruksområdet: 

Förhöjda föroreningshalter har påvisats i fyllnadsmassorna inom bruksområdet. Här finns en stor 

mängd gamla och nya ledningar med tillhörande ledningsgravar där spridning av föroreningar kan 

ske. Vissa rör och ledningar har konstaterats leda ut till Knarrbyån. Då större delen av bruksområdet 

inte är hårdgjort kan föroreningar även spridas med dagvatten som infiltrerar genom förorenade 

fyllnadsmassor för att sedan rinna ut i Knarrbyån eller nå grundvattnet. Viss spridning kan även ske 

via ytavrinning. 

Ställvis förhöjda halter metaller samt även tyngre alifater och PAHer återfinns i grundvattnet inom 

bruksområdet. Inga ämnen har påvisats i förhöjda halter i flera av grundvattenrören vilket tyder på 

att spridningen kommer från lokala mindre källor. 

Spridning av föroreningar (bensen) i ångfas har endast påvisats i anslutning till bageriet. Källan till 

denna förorening i har inte kunnat påvisas i grundvattnet i anslutning till byggnaden. Källan antas 

därför vara en lokal förorening i huset/strax under huset alternativt vedeldningen i ugnen (Västra 

Götalands Miljömedicinska Centrum, 2003). 
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Spridning av metaller och PAHer genom damning kan förekomma inom delar av bruksområdet där 

marken inte är hårdgjord och där föroreningar finns ytligt. Spridning genom damning kan främst ske 

under hösten och våren när gräset inte växer.  

Viss spridning av PAHer till Knarrbyån från bruksområdet kan ses, då halterna i sediment endast är 

förhöjda strax nedanför bruksområdet. Något förhöjda halter av tyngre alifater har påvisats i 

sedimentprover i Knarrbyån nedströms bruksområdet, vilket också visar på tidigare spridning från 

bruksområdet. 

Påverkan på Knarrbyån orsakad av spridning från bruksområdet har inte beräknats då ingen 

information beträffande flöden i Knarrbyån finns. Då ån är reglerad så ändras flödena under året. 

Spridning från deponin/mesaupplaget: 

I grundvattenröret som etablerats nedanför deponin i mesaupplaget har höga halter krom och bly 

påvisats. 

De högsta uppmätta metallhalterna i ytvatten för alla metaller förutom bly har i aktuell undersökning 

mätts upp i ytvatten i diken i anslutning till mesaupplaget/deponin. Förhöjda halter alifater har också 

påvisats i ytvattnet i diket nedströms deponin. Vid tidigare förstudien uppmättes även då de högsta 

metallhalterna i ytvatten i dike vid deponi/mesaupplag. Detta tyder på en pågående spridning av 

metaller och alifater från mesaupplaget/deponin, troligen främst från deponin. 

Kopplingen mellan dikena som provtogs vid mesaupplaget/ deponin och Knarrbyån är inte helt tydlig. 

Då inget större föroreningspåslag syns i ytvattenprovet i Knarrbyån nedström mesaupplaget/deponin 

kan det vara så att dikessystemet inte är kopplat till Knarrbyån, och att flödet i dikena runt 

mesaupplaget/deponin är lågt. Alternativ tolkning av resultaten är att höga halterna som kommer 

från dikena vid mesaupplaget/deponin späds ut av flödet i Knarrbyån, varpå inget föroreningspåslag 

syns i Knarrbyån nedströms mesaupplaget/deponin. 

De högsta uppmätta PCB-7 halterna i sediment i aktuell undersökning har uppmätts i 19LC_YS10, i 

dike nedströms mesaupplaget/ deponin. I samma provpunkt har även förhöjda halter tyngre alifater 

påvisats, vilka antas härstamma från spridningen från deponin. 

Viss spridning av framförallt metaller bedöms kunna ske genom damning under den tiden på året då 

växtligheten är begränsad i anslutning till deponin. Knappt någon växtlighet återfinns på 

mesaupplaget.  

Spridning i Knarrbyån: 

Spridning av föroreningar har genom åren skett från bruksområdet till Kristinedalsdammen och ut 

till Ärr via Knarrbyån.  

I aktuell ytvattenprovtagning, samt även i den tidigare förstudien kan ingen större 

föroreningsspridning ses i vattnet i Knarrbyån. Halterna av vissa ämnen är ställvis något förhöjda, 



 

 

 

 

Fengersfors-Knarrbyn Uppdragsnummer: 19188 Sid 38(53) 

Sökväg: C:\Users\jessica.aberg\Dropbox (Liljemark)\LC\01 Uppdrag\01 Pågående uppdrag\19188 Förstudie Fengerfors-Knarrbyn\07 Original till kund\Rapport rev 
2020\Rapport Fengersfors-Knarrbyn.docx 

 

men det kan inte ses något större föroreningspåslag i ytvattenprover nedströms bruksområdet, 

nedströms Kristinadalsdammen eller nedströms mesaupplaget/deponin. Detta bedöms visa på att 

spridning av föroreningar i Knarrbyån numera inte är omfattande. 

Spridning i Ärr: 

Att föroreningar har spridits till sjön Ärr historiskt har konstaterats både i tidigare förstudie samt i 

aktuell undersökning, då förhöjda halter av flera ämnen som bedöms komma från bruksområdet har 

påvisats i sedimenten i Ärr. Metallhalterna i sedimentprover i Ärr är generellt högre än i 

sedimentprover i Knarrbyån, dock är prover i Knarrbyån tagna på ca 0–10/15 cm djup, medan 

proverna på sediment från Ärr är tagna från översta 0–5 cm alternativt 5–10 cm djup. Sedimentet i 

Knarrbyån ansamlas inte heller på samma sätt som i Ärr då flödet i ån är högre. Om alla påvisade 

metallföroreningar i Ärr huvudsakligen härstammar från bruksområdet är inte helt tydligt, då 

metallhalterna ökar söderut i Ärr. De flesta analyserade metaller påvisas i högst halt i de tre 

provpunkterna som ligger mest söderut i sjön. Ifall dessa metallhalter endast beror på spridning från 

bruksområdet är svårt att bedöma, då bland annat förhöjda halter arsenik återfinns i södra delen av 

Ärr. Arsenik är inte ett ämne som påvisats i särskilt höga halter inom bruksområdet eller i 

sedimentproverna i Knarrbyån. Ungefär i nivå med det 3 södra provpunkterna i Ärr ligger ett äldre 

gruvhålsområde ca 800 m från sjön. Bäckar/diken i direkt anslutning till området mynnar ut i Ärr 

ungefär i det läge där aktuella prover togs, vilket skulle kunna vara en förklaring till ökade 

metallhalter i södra delen av sjön. Gruvhålsområdet finns upptaget i Länsstyrelsens lista över 

potentiellt förorenade områden (Objekt_Id 161 999, riskklass 3) och är även registrerat som en Övrig 

kulturhistorisk lämning (L1966:6543 Gruvområde, RAÄ-nummer: Fröskog 45:1). 

PCB-halter i ytliga sediment som analyserats i aktuell undersökning är i stort sett lika över hela sjön, 

ingen tydlig gradient kan ses som för metallerna. Dock är alla nu uppmätta halter lägre än de som 

uppmättes i sediment i nära anslutning till Knarrbyåns utlopp i tidigare genomförd förstudie. Detta 

kan bero på att sedimentprover i tidigare förstudien tagits på 0–2 cm djup, medan de i aktuella 

undersökningen tagits på 0-5 cm djup, alternativt att PCB binds bäst i fibersediment som endast 

påvisats i anslutning till Knarrbyåns utlopp i Ärr. 

Högsta dioxinhalter har i denna undersökning påvisats i de ytligare proverna (0–5 cm) med undantag 

för provpunkt 19LC_S18, där det djupare provet hade högre dioxinhalter. Alla halter som mätts upp 

i aktuell undersökning är lägre än de som uppmättes i tidigare förstudien i nära anslutning till 

Knarrbyåns utlopp. 

I sedimentundersökningen från 1981 var medelhalterna kvicksilver från prover från 0–6 cm 

(medelhalter av 3 prov inom detta intervall) 0,6 respektive 0,44 mg/kg TS. I aktuell undersökning har 

halter Hg på 0–5 cm uppmätts till <0,2 – 0,42 mg/kg TS. Detta skulle kanske kunna vara en indikation 

på att överlagring med renare sediment pågår, vilket kan förklara att medelhalterna i ytligt sediment 

sjunker. Dock är resultaten inte helt entydiga, då uppmätta kvicksilverhalten i sediment (0–2 cm) I 

tidigare förstudien låg på som högst 0,65mg/kg TS. Dessa uppmättes dock i närheten av utloppet till 

Ärr där halter generellt kan förväntas vara som högst, medan prover tagna 1981 samt prover tagna 

i aktuell undersökning har tagits längre bort från utsläppskällan. 
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Sammanfattningsvis bedöms att spridning av föroreningar till Ärr har skett historiskt. Det går även 

inte att utesluta att spridning inom sjön sker för närvarande främst genom partikelrörelse. Om 

överlagring av de förorenade sedimenten sker i dagsläget är inte helt tydligt, men det mesta pekar 

på att överlagring sker. 

Sammanfattning spridning: 

Sammanfattningsvis kan sägas att spridningen från och inom bruksområdet för närvarande bedöms 

vara liten och främst sker med grundvatten. Viss föroreningsspridning kan ske via ytvatten samt 

genom damning, dock bedöms omfattningen generellt vara liten. Viss spridning av bensen i ångfas 

har påvisats, men det har inte gått att fastställa om föroreningen kommer från marken eller från en 

lokal källa inne i byggnaden eller från vedeldning. 

Större föroreningsspridning bedöms ske från mesaupplaget/deponin, där spridning av föroreningar 

sker både med ytvatten och grundvatten. Dock kan inte ett föroreningspåslag i Knarrbyån 

konstateras på grund av spridning från mesaupplaget/deponin. Detta kan bero på utspädning i 

Knarrbyån, eller att diken från mesaupplaget/deponin inte mynnar i Knarrbyån. 

Ingen tydlig föroreningsspridning till Ärr bedöms ske nu, dock är det tydligt att föroreningsspridning 

till sjön har skett historiskt. Påvisade metallhalter i sediment i Ärr kan inte säkert bedömas 

härstamma endast från bruket, medan PCB, dioxin och kvicksilver antas göra det. Utifrån nu 

genomförd sedimentundersökning kan det endast konstateras att jämfört med provtagningen från 

1981 bedöms inte halterna kvicksilver ha ökat i sjön. Utifrån dioxinanalyserna bedöms viss 

överlagring med renare sediment i sjön pågå.  

Ifall nederbördsmängden ökar i framtiden finns det risk att större föroreningsspridning från 

bruksområdet och mesaupplaget/deponin kan ske genom större avrinning och infiltration genom 

förorenade massor. På samma sätt så finns det risk att spridningen från bruksområdet kan öka något 

om Knarrbyån till följd av större vattenmängder får ett större flöde. 

9.4 Skyddsobjekt och exponering 
Vid beräkningen av riktvärden enligt Naturvårdsverkets modell beräknas tre olika riktvärden: 

Riktvärde för hälsa, riktvärde till skydd av markmiljön samt riktvärde till skydd mot spridning 

(påverkan på grundvatten och ytvatten). Det lägsta av dessa riktvärden för ett ämne eller en 

ämnesgrupp blir styrande för det slutgiltiga riktvärdet. Dessa riktvärden är utgångspunkt för 

nedanstående utvärdering av risker för hälsa samt miljörisker. Utvärderingen grundas på resultat av 

både nu genomförd provtagning samt från tidigare utförd förstudie. 

9.4.1 Hälsorisker 

Bruksområdet: 

Hälsorisker har utvärderats utifrån hälsoriskbaserade riktvärden. Människors exponering för 

föroreningar på bruksområdet bedöms kunna ske genom inandning av damm, hudkontakt, intag av 



 

 

 

 

Fengersfors-Knarrbyn Uppdragsnummer: 19188 Sid 40(53) 

Sökväg: C:\Users\jessica.aberg\Dropbox (Liljemark)\LC\01 Uppdrag\01 Pågående uppdrag\19188 Förstudie Fengerfors-Knarrbyn\07 Original till kund\Rapport rev 
2020\Rapport Fengersfors-Knarrbyn.docx 

 

jord, inandning av ångor samt möjligen intag av växter. Inget uttag av dricksvatten sker i närområdet, 

så exponeringsvägen intag av vatten beaktas ej. 

Området bedöms generellt bäst motsvara Naturvårdsverkets generella antaganden för mindre 

känslig markanvändning. Dock finns ett bostadshus i sydöstra delen av området, vilket istället 

motsvarar antaganden för känslig markanvändning. Inget intag av dricksvatten sker inom 

bruksområdet då kommunalt vatten finns på området. Lite växter odlas i anslutning till caféet i 

sydöstra delen av området, dock i pallkragar. I Tabell 6 kan hälsoriskbaserade riktvärden för fyra olika 

markanvändningsscenarion ses:  

• Hälsoriskbaserade riktvärden för känslig markanvändning 

• Hälsoriskbaserade riktvärden för känslig markanvändning exklusive intag av dricksvatten 

• Hälsoriskbaserade riktvärden exklusive intag av dricksvatten och växter 

• Hälsoriskbaserade riktvärden för mindre känslig markanvändning 

Det bedöms mest lämpligt att utvärdera hälsorisker inom delområde 1 utifrån hälsoriskbaserade 

riktvärden för känslig markanvändning exklusive intag av dricksvatten och växter. Odling i pallkragar 

förekommer inom aktuellt område, dock fylls dessa ut med ny/ren jord. De fyllnadsmassor som 

återfinns i marken inom delområdet ser visuellt inte ut att vara lämpliga för odling då de till stor del 

består av slagg, stenar etc, vilket inte bedöms inbjuda till odling direkt i marken inom området varken 

i nutid eller i framtiden. I resterande delområden inom bruksområdet bedöms hälsoriskbaserade 

riktvärden för mindre känslig markanvändning tillämpbara. I   
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Tabell 6 kan max-, medel-, median- och UCLM95-halter ses i jämförelse mot de ovan beskrivna 

hälsobaserade riktvärdena.  

För arsenik finns en definierad akuttoxisk halt på 100 mg/kg TS mot vilken maxhalter i jord bör 

jämföras. Inga så höga halter arsenik har påvisats inom bruksområdet. För kadmium, bly och PAH-H 

finns också begränsningsriktvärden för korttidsexponering, vilka har beräknats utgående från att ett 

barn som får i sig lite jord inte ska få en genomsnittlig dos som överskrider det tolerabla intaget över 

ett år. Utifrån påvisade maxhalter i området kan det ses att endast begränsningsriktvärdet för bly 

överskrids inom bruksområdet. Detta sker endast i en provpunkt (GA002 i sydöstra delen av området 

på 0,5–1 m djup, provet ovan ej analyserat) som provtagits vid tidigare genomförda förstudien.  
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Tabell 6 Max-, medel-, median- och UCLM95-halter inom olika delområden i bruksområdet i jämförelse med 
olika hälsobaserade riktvärden. 

För resten av ämnen i Tabell 6 kan följande konstateras: 

• I delområde 3 bedöms det baserat på genomförda undersökningar inte förekomma risker 

för hälsa. Detta då endast arsenik har återfunnits i halter över de hälsoriskbaserade 

riktvärden för mindre känslig markanvändning. Dock är detta riktvärde uppjusterat av 

Naturvårdsverket i deras riktvärdesmodell till 10 mg/kg TS som är den bedömda 

bakgrundshalten av arsenik i landet. Då både medelhalterna och UCLM95 ligger under 10 

mg/kg TS bedöms inte några hälsorisker föreligga. 

• I delområde 2 bedöms hälsoriskbaserade riktvärden baserade på mindre känslig 

markanvändning tillämpbara. Utifrån dessa och resultat i Tabell 6 bedöms det inte föreligga 

några hälsorisker inom området. Det bör dock observeras att proverna från 19LC29 och 

GA007 där en lokal petroleumförorening påträffats inte är med i sammanställningen i 

tabellen, då de bedöms utgöra ett eget mindre område. Påvisade halter alifater >C8-C10 i 

detta mindre område ligger över de hälsobaserade riktvärden, men dessa baseras på 

inandning av ånga, vilket förutsätter en byggnad där människor vistas i anslutning till 

föroreningen. Det bedöms att påvisad förångning inte kan påverka inomhusluften i någon 

As Ba Cd Cu Hg Ni Pb Zn alif 

>C8-

C10

alif >C16-

C35

arom 

>C10-

C16

PAH-M PAH-H

Hälsoriskbaserat riktvärde MKM 25 10000 64 96000 2,4 2400 600 160000 130 680000 7300 21,0 17,0

Hälsoriskbaserat riktvärde KM (inget intag av 

dricksvatten eller  växter)

4 1200 7,7 14000 0,42 350 84 18000 24 86000 1100 3,8 3,6

Hälsoriskbaserat riktvärde KM (inget intag av 

dricksvatten)

2 500 1,2 2400 0,27 230 64 2900 23 37000 150 3,4 1,1

Hälsoriskbaserat riktvärde KM 1 420 0,86 2200 0,25 140 52 2500 23 37000 120 3,3 1,1

Delområde 1

Antal  analyser 17 12 17 17 17 17 17 17 11 12 11 16 16

max 39 834 2,2 1310 0,5 212 1290 940 110 1390 9 30,0 46,0

Medel 10 263 0,7 192 0,2 33 205 291 44 243 3 4,1 6,2

Median 6 207 0,5 68 0,1 17 92 218 34 83 1 2,1 3,0

UCLM95 14 378 1,1 374 0,3 57 372 394 59 736 6 7,9 12,6

Delområde 2 exklusive provpunkter 19LC29 och GA007

Antal  analyser 16 16 9 12 12

max 3,8 269 34 11,0 16,0

Medel 0,3 51 22 1,8 2,4

Median 0,0 26 21 0,3 0,4

UCLM95 1,3 127 27 11,9 16,6

Delområde 3

Antal  analyser 8 8 8 8

max 14 1,7 61 298

Medel 5 0,6 28 113

Median 3 0,4 21 111

UCLM95 8 1,0 44 181

Delområde 1, 2 o 3  inkl29 o 7

Antal  analyser 43 27 43 43 43 43 43 43 23 25 23 31 31

min 0 17 0,013 1 0,02 1 3 10 5 10 1 0 0

max 38,5 834 3,84 1310 0,787 212 1290 940 720 13000 14 30 46

standardavvikelse 7,451 182,2 0,742 211,9 0,143 33,52 209,5 195,7 145,2 2594 3,025 5,793 8,69

Coeff of variation 1,479 1,25 1,392 2,459 1,04 2,004 2,279 1,232 2,337 3,568 1,394 1,809 1,894

Medel 5,037 145,7 0,533 86,18 0,138 16,73 91,94 158,8 62,13 727,1 2,17 3,202 4,589

Median 2,15 70,9 0,253 21,2 0,1 5,13 23 90 25 72 1,1 1,1 1,5

UCLM95 10,95 215,2 1,026 227 0,233 39,01 150,5 289 194,1 2989 4,919 5,258 7,689
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av lokalerna där människor vistas, varpå aktuell förorening inte bedöms medföra några 

hälsorisker. 

• I delområde 1 bedöms hälsoriskbaserade riktvärden för känslig markanvändning (exklusive 

exponeringsvägarna intag av dricksvatten och intag av växter) vara tillämpbara. De ämnen 

för vilka medelhalter såväl som UCLM95 är över dessa riktvärden är bly, alifater >C8-C10 

samt PAH-M och PAH-H. 

o Bly: Styrande för hälsoriktvärdet för bly är intag av jord. Medel- och UCLM95-

halterna är över hälsoriskbaserade riktvärden för känslig markanvändning (intag av 

vatten och växter undantaget) men under hälsoriskbaserade riktvärde för mindre 

känslig markanvändning.  

o Alifater >C8-C10: inandning av ånga är styrande för hälsobaserade riktvärdet för 

alifater >C8-C10. Vid luftprovtagningar i aktuellt delområde har inga halter alifater 

>C8-C10 över aktuella riktvärden påvisats. 

o PAH-M: inandning av ånga är styrande för hälsobaserade riktvärdet för PAH-M. 

Uppmätta medelhalter är över hälsoriskbaserade riktvärden baserade på scenario 

för känslig markanvändning (intag av vatten och växter undantaget) men under 

hälsoriskbaserade riktvärde för mindre känslig markanvändning.  

o PAH-H: Intag av jord och hudkontakt med jord är styrande för hälsoriskbaserade 

riktvärdet för PAH-H. Dock är uppmätta medelhalter inom området under 

haltgränsen för intag av jord respektive hudkontakt med jord, men ändå över 

hälsoriskbaserade riktvärdet för långtidsexponering. Uppmätta medel- och 

UCLM95-halter är dock under de hälsoriskbaserade riktvärdena för mindre känslig 

markanvändning. 

Sammanfattningsvis bedöms för delområde 1 att viss risk för hälsa inte kan uteslutas. Detta 

då en blyhalt över begränsningsriktvärden för korttidsexponering har påvisats (provet togs 

inte ytligt, men liknande halter ytligt kan inte uteslutas), samt då medel- och UCLM95-halter 

av bly, PAH-M och PAH-H överskrider de hälsoriskbaserade riktvärdena för känslig 

markanvändning (exkl intag av vatten och växter). Då påvisade halter ändå är under de 

hälsoriskbaserade riktvärdena för mindre känslig markanvändning, bedöms det sannolikt 

inte föreligga några större risker till följd av dessa föroreningar, då områdesanvändningen 

ändå främst liknar antaganden som görs för ett mindre känsligt markanvändningsscenario. 

Vad gäller förhöjda halter av alifater >C8-C10 så har inga förhöjda halter i inomhusluft inom 

området detekterats. 

Hälsorisker i byggnader på grund av förorenat byggnadsmaterial inom bruksområdet bedöms som 

små. Förorenat byggnadsmaterial har kunnat påvisas visuellt endast i museidelen där inga människor 

vistas mer än någon timme per gång. I alla lokaler dit åtkomst har varit möjlig och där daglig 

verksamhet pågår har inga tydliga föroreningsindikationer i byggnadsmaterial påträffats. Luftprover 

har även tagits i flera av verksamhetslokalerna både i aktuell och tidigare undersökning, utan någon 

indikation på förorening (undantaget bageriet). Vad gäller förorenat byggnadsmaterial på utsidan av 

byggnaden (inbyggd slagg i botten på byggnaden etc) så bedöms det inte innebära några direkta 

hälsorisker. Föroreningar som förekommer i slagg bedöms vara hårt bundna. 
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Knarrbyån: 

Exponering för föroreningar i Knarrbyån kan ske genom exponering för ytvattnet eller sedimentet. 

Föroreningshalterna i ytvattnet i ofiltrerade prov har jämförts mot dricksvattenkriterier. Denna 

jämförelse kan illustrera om några risker för hälsa kan uppstå vid kontakt eller intag av ytvatten från 

Knarrbyån. Alla analyser av metaller och PAH är under livsmedelverkets dricksvattenkriterier (LIVSFS 

2017:2, 2017). Något förhöjda halter tyngre alifater har noterats vid ett provtagningstillfälle 

nedströms bruket, men detta bedöms inte vara ett större problem utan snarare en ögonblicksbild. 

Då ingen större alifatförorening påvisats så bedöms det inte föreligga hälsorisker till följd av förhöjda 

halter metaller, petroleumkolväten eller PAHer i Knarrbyån. 

Vad gäller tillfällig exponering för sediment i Knarrbyån är halterna metaller, petroleumkolväten och 

PAHer i ytligt sediment under riktvärden för KM. Att jämföra mot riktvärden för KM är ett väldigt 

konservativt antagande vid bedömning av hälsorisker, då flera exponeringsvägar som riktvärdet 

baseras på inte är lämpliga för sediment. Dock återfinns PCB-halter i sediment i anslutning till 

Kristinedalsdammen där PCB-halter ligger över riktvärden för KM, vilket innebär att hälsorisker kan 

finnas vid främst intag av sediment. 

Utifrån detta bedöms inga hälsorisker vid exponering för vattnet eller sedimentet i Knarrbyån 

föreligga baserat på nu analyserade ämnen med undantag för PCB i sedimentet i 

Kristinedalsdammen. 

Mesaupplaget/deponin: 

Jordprover tagna inom deponin och mesaupplaget i aktuell provtagning visar inte på några 

medelhalter av föroreningar som är över hälsobaserade riktvärden för KM (intag av vatten och växter 

ej en exponeringsväg). Det bör observeras att endast ett fåtal ytliga jordprover har kunnat tas inom 

deponiområdet. Det innebär att hälsorisker kan föreligga inom deponin baserat på hur området ser 

ut, även om det inte kan sägas säkert utifrån nu genomförd undersökning. Dock har det tidigare 

konstaterats att innehållet i en tunna på deponiområdet som analyserades i den tidigare förstudien 

innehöll PAH-halter över de hälsobaserade riktvärdena.  

Vid jämförelse av halterna metaller, petroleumprodukter och PAHer i diken i anslutning till 

mesaupplaget och deponin är alla uppmätta halterna under Livsmedelsverkets rekommendationer 

för dricksvatten (LIVSFS 2017:2, 2017). Tyngre alifater återfanns i förhöjda halter i diket direkt under 

deponin. För dessa ämnen finns inga riktvärden i dricksvatten. 

Baserat på en analys av ytligt sediment i ett dike i anslutning till deponin och mesaupplaget från 

aktuell undersökning och av ett prov taget vid den tidigare förstudien bedöms påvisade halter 

metaller, PAHer samt petroleumkolväten inte innebära hälsorisker vid tillfällig exponering då de var 

under riktvärden för KM. Dock kan PCB-halten som uppmätts i diket i anslutning till mesaupplaget 

och deponin medföra hälsorisker vid intag av sediment. 
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Ärr: 

Människors exponering för föroreningar i Ärr kan ske vid intag och kontakt med vatten i sjön, vid 

kontakt med sediment samt genom intag av fisk och skaldjur från sjön.  

Inga vattenanalyser har tagits i Ärr vid aktuellt uppdrag, dock gjordes det i tidigare förstudien. 

Uppmätta halter i vattnet bedömdes inte innebära hälsorisker vid bad eller annan exponering för 

vattnet. 

Baserat på nu genomförd utredning av intag av fisk rekommenderas det av hälsoskäl att inget intag 

av fisk från Ärr sker. Observera att dessa rekommendationer inte gäller fisk som är odlad i sjön. Vad 

gäller intag av kräftdjur har inga rekommendationer tagits fram - dock har det i tidigare studier 

konstaterats att föroreningshalter i kräftdjur oftast är lägre än i fisk i samma sjö. 

Hälsorisker till följd av kontakt med sediment bedöms som mindre sannolika då sjön generellt är 

djup, och då kontakt med sediment vid bad överlag är liten. 

9.4.2 Miljörisker 

Markmiljö 

Risker för markmiljön inom bruksområdet utvärderas utifrån medel- och UCLM95-halter för hela 

bruksområdet. Detta då utvärdering av risker för markmiljö bör genomföras för större områden. 

Omfattningen av markmiljöns skyddsvärde inom ett äldre bruksområde med en över 100 år gammal 

historia av industriell verksamhet kan diskuteras.  

Sett till hela bruksområdet så överskrids riktvärden för 75% skydd av markmiljö (samma antagande 

som för känslig markanvändnings scenario) av medelhalterna av koppar, alifater >C16-C35 och PAH-

H. Inga ämnens medelhalter överskrider riktvärden för 50% skydd av markmiljön (samma antagande 

som för mindre känslig markanvändnings scenario). UCLM95-halter för koppar och alifater >C16-C35 

överskrider dessa riktvärden, dock kan man se på skillnaderna mellan medelhalter och median för 

aktuella ämnen att medelhalterna och UCLM95 höjs av enstaka förhöjda halter. Sammanfattningsvis 

bedöms 50% skydd för markmiljön finnas inom bruksområdet.  

Vad gäller mesaupplaget och deponin så kan det tydlig ses att mesadeponin påverkat marken inom 

området då inget växer på själva mesaupplaget. Detta bedöms till stor del inte bero på 

föroreningshalter i vanlig mening, utan på ändringar i pH samt markförhållanden. Inom 

deponiområdet är påverkan på markmiljö svår att utvärdera då endast få ytliga prov har kunnat tas 

där. 

Djur och akvatiskt liv 

Det går inte att utesluta att djur som vistas i anslutning till bruksområdet samt framförallt 

mesaupplaget och deponin kan utsätta för förhöjda halter föroreningar.   
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Viss påverkan på akvatiskt liv kan inte uteslutas i Knarrbyån och diken vid mesaupplaget och deponin, 

då halter av framförallt bly och koppar över CCME har påvisats i enstaka prov i ytvattnet, samt då 

PCB har påvisats i halter över CCME PEL i sediment i anslutning till mesaupplaget/deponin (CCME 

PEL motsvarar den halt över vilken skadlig effekt av en förorening förekommer frekvent). 

Påverkan på akvatiskt liv i sjön Ärr till följd av föroreningar i sediment finns då bland annat förhöjda 

föroreningshalter påvisats i fisk samt då det i alla tagna sedimentprover i Ärr finns halter av både 

metaller samt även PCB och dioxiner över CCME PEL. 

Grundvatten 

Grundvatten som naturresurs är generellt alltid skyddsvärt, dock sker inget grundvattenuttag för 

dricksändamål i närheten av undersökningsområdet. Grundvattentillgång i jord bedöms inom 

området som måttlig och uttagsmöjligheter i berg inom området bedöms som mindre goda enligt 

bedömning av SGU. Viss påverkan på grundvattnet kan ses inom bruksområdet och i anslutning till 

mesaupplaget/deponin, dock bedöms påverkan som liten då inga höga sammanhängande halter har 

påvisats. 

Ytvatten 

Ytvatten som naturresurs är generellt alltid skyddsvärd. Ingen omfattande påverkan på ytvattnet har 

påvisats i aktuell undersökning. 

9.5 Framtidsperspektiv 
Ändringar i risksituationen för föroreningar inom området bedöms kunna uppstå vid mer omfattande 

schaktarbeten i bruksområdet alternativt om nederbördsmängden ökar markant vilket kan leda till 

ändrad spridning av föroreningar. 

9.6 Sammanfattning riskbedömning 
Sammanfattningsvis bedöms att hälsorisker inte helt kan uteslutas inom delområde 1 inom 

bruksområdet till följd av främst förhöjda halter bly, PAH-M och PAH-H. Dock bedöms riskerna som 

små för människor som vistas tillfälligt inom området. Risk för hälsorisker kan förekomma vid intag 

av sediment från diken i anslutning till mesaupplaget/deponin, dock bedöms det inte sannolikt då 

området är svårtillgängligt. Hälsorisker kan förekomma ifall människor kommer i kontakt med 

innehållet i vissa tunnor i området, och deponin är generellt endast översiktligt provtagen, vilket 

innebär att hälsorisker där inte kan uteslutas om man vistas där. Deponin är dock belägen i ett kraftigt 

sluttande och svårframkomligt område. Hälsorisker vid intag av vild fisk från Ärr antas föreligga och 

det rekommenderas att inget intag av vild fisk från Ärr sker. 

Risker för markmiljö föreligger främst vid mesaupplaget, dock inte till följd av höga föroreningshalter 

utan snarare till följd av högt pH och markförhållanden inom området. Risker för markmiljön i 

deponin har ej gått att utreda. 
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Risker för djur som vistas inom bruksområdet samt inom området för deponin och mesaupplaget 

kan inte uteslutas. Risker för akvatiskt liv bedöms finnas framförallt i Ärr till följd av förorenade 

sediment. Viss påverkan på djur kan inte heller uteslutas i diken främst i anslutning till deponin och 

mesaupplaget. 

10 Bedömning av åtgärdsbehov och 
osäkerheter 

Utifrån nu och tidigare genomförda undersökningar kan inte en fullständig bedömning av 

åtgärdsbehov göras då undersökningarna är översiktliga. Genomförda undersökningar pekar dock på 

att någon form av åtgärder kan behövas inom delområde 1 på bruksområdet ifall det bedöms att 

oacceptabla hälsorisker förekommer. Åtgärder kan även behövas om det bedöms att PCB kan spridas 

från mesaupplaget/deponin till Ärr.  

Det finns flera alternativ att hantera de förorenade sedimenten i Ärr. Ett alternativ är att övervaka 

föroreningshalterna i sediment genom ett kontrollprogram för att kontrollera ändringar i halter i 

ytligt sediment (ett vanligt antagande är att föroreningar som ligger på större sedimentdjup är 10 cm 

är icke-biotillgängliga och därmed permanent begravda). På detta sätt kan man se ifall 

föroreningshalterna i ytliga sediment minskar vilket borde medföra att föroreningshalterna minskar 

även i fisk- vilket kan användas som tecken på att en ny omgång provfiske för analys och möjligen 

ändrade kostråd bör genomföras. Ett annat alternativ är att utreda situationen i Ärr vidare med syfte 

att: 

• ta reda på ifall det är några speciella delar av sjön som innehåller den största mängden av 

föroreningarna  

• för att försöka ge ett tidsintervall på när man tror att föroreningshalterna i ytligt sediment 

sjunker till mer acceptabla nivåer  

• att ta fram åtgärdsalternativ för sjön och utreda deras påverkan på sjöns återhämtning   

Sammanfattningsvis återstår i nuläget flera osäkerheter som behöver hanteras, innan behov och 

omfattning av åtgärder kan bestämmas. Följande osäkerheter kvarstår: 

• Delområde 1: Biotillgängligheten för framförallt bly i delområde 1. Höga halter i jord innebär 

inte en hälsorisk ifall föroreningen inte är biotillgänglig i större omfattning.  

• Mesaupplag/deponi: Höga halter metaller och PCB har påvisats i dikena och 

grundvattenprovet från detta område, dock har inget föroreningspåslag i Knarrbyån 

påvisats i det område där dikena antagits vara anslutna till Knarrbyån. Spridningen från 

området bör därför utredas vidare både för att bedöma om det är en större kontinuerlig 

spridning eller en mindre spridning där föroreningarna inte lämnar området och därför 

ackumuleras i vattnet och dikessediment inom området. En annan osäkerhet är mängden 

PCB inom området samt om detta kan bidra till ökade risker med spridning av PCB från 

området till Ärr.  
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• Det är inte helt klarlagt hur föroreningssituationen i sediment förändras över tid. Utan det 

är det svårt att göra några vidare prognoser för om och när föroreningshalter i sedimentet 

kan förväntas minska så pass att kostråd för fisk från Ärr kan ändras. 

• Provtagning och analys av abborrar från Ärr har genomförts 2014. Dock har inga andra 

fisksorter analyserats, inte heller fisk från Ånimmen nedströms dit föroreningar också kan 

ha spritt sig. Det är även inte känt ifall halterna i fisk ökar eller minskar över tid, då endast 

en provtagning av fisk har genomförts. 

Åtgärdsmål för möjliga åtgärdsbehov bör vara främst att inga hälsorisker ska föreligga inom 

undersökningsområdet, samt att spridningen till Ärr och från Ärr av framförallt PCB ska minska så att 

intag av vild fisk från sjön ska bli möjlig igen samt att riskerna för akvatiskt liv ska minska. Åtgärdsmål 

bör formuleras i samband med kompletterande undersökningar. 

För att förhindra spridning av oljeföroreningen i delområde 2 på bruksområet föreslås det också att 

denna förorening åtgärdas. 

11 Förslag på ytterligare undersökningar 
Nedan sammanfattas förslag på kompletterande undersökningar/utredningar som bedöms kunna 

minska ovan beskrivna osäkerheter. En grov kostnadsuppskattning finns för varje förslag. 

Kostnadsuppskattningen utgår ifrån att undersökningarna görs oberoende av varandra. Om flera 

undersökningar utförs samtidigt kan kostnaderna bli lägre. 

Biotillgänglighetstester för jord med höga bly-halter från delområde 1. 

Syfte: Ta reda på ifall några hälsorisker inom bruksområdet föreligger. 

Förslag på genomförande: Uttag av jordprov där de högsta blyhalterna inom området uppmätts 

(förslagsvis ca 5 olika prover som analyseras m a p metaller för att hitta högsta blyhalterna) och 

utförande av biotillgänglighetstest. Baserat på resultat uppdateras hälsoriskbedömningen för 

delområde 1 på bruksområdet. 

Uppskattad kostnad: Planering, uttag av prov, analys av dessa med avseende på metaller, 

genomförande av 2 biotillgänglighetstester samt utvärdering av dessa och vidare uppdatering av 

hälsoriskbedömningen. Ca 100 000 kr 

Utredning beträffande spridning från mesaupplaget/deponin. 

Syfte: Att utreda omfattning av spridning från området eller om större delen av utlakade föroreningar 

stannar inom området eller i närområdet. Ifall föroreningarna sprids bör det utredas vart spridning 

sker.  

Förslag på genomförande:  
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• Kartering av dikessystemet i anslutning till mesaupplaget och deponin. Detta genomförs 

bäst då det finns som minst växtlighet, och gärna under kallare förhållanden då marken är 

frusen och det är enklare att röra sig på området som annars är delvis vattenfylld. 

• Provtagning av sediment och vatten i ca 8 provpunkter för att få en bättre bild av 

spridningen. 

• Uppdatering av riskbedömningen beträffande spridning och risker 

Uppskattad kostnad: Planering, kartering, provtagning av ytvatten och sediment i 8 provpunkter 

(analyser m a p metaller, petroleumprodukter och PCB), analysutvärdering, uppdatering av 

riskbedömning beträffande spridning och risker. Ca 160 000 kr 

Sedimentprovtagning i Ärr- 2 olika alternativ. 

Kompletterande undersökning av sediment i Ärr kan förslagsvis genomföras på två olika sätt. Ett 

kontrollprogram för sediment kan upprättas där ytligt sediment provtas med några års mellanrum. 

Detta skulle med tiden visa på hur halter i ytligt sediment förändras. Om det blir tydligt att halterna 

i ytligt sediment minskar kan förslagsvis en ny provtagning av fisk genomföras för att se ifall kostråd 

för fisk i Ärr kan ändras. Ifall ingen minskning i föroreningshalterna i ytligt sediment ses över tid kan 

detta vara en indikation på att spridning av föroreningar till sjön bör utredas vidare. Alternativet är 

att en större sedimentutredning genomförs, för att baserat på resultat från denna försöka förutsäga 

när föroreningshalterna i ytligt sediment kan förväntas vara lägre, när föroreningshalterna i fisk i sjön 

utifrån detta kunna förväntas vara lägre samt ifall det bedöms att det finns åtgärder för sediment i 

Ärr som skulle kunna påskynda denna process. Nedan beskrivs de 2 olika varianterna på 

sedimentundersökning- det rekommenderas att en av dessa två väljs vid vidare arbeten inom 

området. 

Oberoende av vilket sedimentprovtagningsalternativ man går vidare med rekommenderas det att 

det även tas prov på ytligt sediment i anslutning till badplatsen sydväst om Knarrbyåns utlopp i Ärr. 

Provet kan förslagsvis vara ett samlingsprov och tas där människor kan antas komma i kontakt med 

sediment. Analys föreslås genomföras med avseende på metaller, dioxin och PCB. Syftet med detta 

är att säkerställa att inga hälsorisker förekommer för de som använder aktuell plats som badplats. 

1) Kontrollprogram sediment i Ärr. 

Syfte: Att kontrollera om föroreningshalter i ytliga sediment är avtagande till följd av överlagring med 

renare sediment. 

Förslag på genomförande: Provtagning av sediment med kolvprovtagare, prov i 4–6 provpunkter. 

Prov behöver tas på ytligt och underliggande material, förslagsvis 0–2 cm och 3–5 cm. Detta har visat 

sig vara svårt i aktuellt uppdrag, då ytliga sediment är mycket lösa. Vår bedömning är att flera prover 

kan behöva tas till ett samlingsprov för att få tillräcklig mängd material på 0–2 cm djup. Det föreslås 

därför att vidare provtagning utförs i ca 4–6 provpunkter där ca 4 prover tas i anslutning till varje 

provpunkt varefter 0–2 cm från alla dessa prov läggs ihop till ett samlingsprov för aktuell provpunkt. 

Provtagningen föreslås genomföras om ca 3–5 år - resultat kan jämföras mot aktuell undersökning 
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samt tidigare förstudie. Ytterligare provtagningsomgång rekommenderas genomföras igen 

ytterligare ca 3–5 år senare. Efter varje genomförd provtagningsomgång jämförs analysresultaten 

mot tidigare sedimentanalyser från Ärr och en utvärdering görs ifall provtagning bör upprepas, eller 

om det bedöms att så pass stor överlagring skett att fiskprovtagning och analys av denna är aktuell 

för att ta fram nya kostråd för sjön. 

Uppskattad kostnad: Uppskattad kostnad för en sedimentprovtagningsomgång uppskattas till ca 

130 000 kr. I detta ingår analyser på samlingsprover från två olika djup i 5 provpunkter. Analyserna 

omfattar analys m a p metaller och PCB i 10 prover, samt 5 dioxinanalyser och 2 analyser m a p 

metylkvicksilver. 

2) Provtagning av sediment samt uppskattning av tid för sjöns återhämtning 

Syfte: Att kontrollera om föroreningshalter i ytliga sediment är avtagande till följd av överlagring med 

renare sediment. Resultaten kan implementeras i en massbalansmodell som kan användas för 

simuleringar för att uppskatta tiden för återhämtning om inga åtgärder genomförs respektive om 

åtgärder genomförs för att behandla sjöns sediment och/eller tillförsel från land. 

Förslag på genomförande: Uttag av ca 5 sedimentkärnor från Ärrs ackumulationsbottnar. Dessa delas 

upp på ca 5 cm skikt: 0–5, 5-10,….35-40 cm. Dessa analyseras m a p aktuella föroreningar på flera 

nivåer i sedimentkärnan så att en bild av sjöns föroreningshistorik erhålles. Resultaten 

implementeras i en massbalansmodell som kan användas för simuleringar för att göra en prognos 

över en förmodad framtida utveckling i Ärr. I samma modell kan man även utreda hur olika åtgärder 

för sediment kan påverka sjöns återhämtningstid.  

Uppskattad kostnad: Uppskattad kostnad för aktuell sedimentprovtagning samt en utredning 

beträffande vidare prognos för Ärr uppskattas grovt till ca 300 000 kr.  

Kompletterande provtagning av fisk i Ärr samt i anslutning till denna. Observera att denna helst ska 

genomföras tillsammans med en av sedimentundersökningarna ovan för att även få en korrelation 

mellan halter i sediment och fisk. 

Syfte: Att få en bättre bild av föroreningssituationen i olika sorts fisk i Ärr, att jämföra om situationen 

har förändrats jämförelsevis med proven tagna 2014 samt att kontrollera föroreningssituationen i 

fisk nedströms Ärr. 

Förslag på genomförande: För att förbättra kunskapsunderlaget vad gäller förekommande halter av 

föroreningar, hur stort influensområdet är och om föroreningssituationen även påverkar fisks 

hälsotillstånd och fortplantningsförmåga föreslås att ett tjugofemtal abborrhonor (15–20 cm) 

insamlas från Knarrbysjön, Ärr, Ånimmen, och Vänern i närheten av Knarrbyåns utlopp. Fiskinsamling 

görs mellan 1 och 30 september med nät alternativt mjärdar. Så kort och intensiv fiskeperiod som 

möjligt ska eftersträvas. Fiske fryses in hel ourtagen i påsar om 7–8 individer per fiskeområde. För 

att vara på den säkra sidan att man får erforderligt med honor bör 40–50 individer per lokal samlas 

in. 
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I laboratoriet tinas fisken upp och man mäter följande morfometriska mått: längd, vikt, somatisk vikt, 

levervikt, gonadvikt, ålder och tillväxt och därefter prepareras muskelvävnad och levervävnad fram 

för kemiska haltbestämningar. De morfometriska måtten används till at beräkna mått och index som 

beskriver eventuell påverkan på fiskens kondition, tillväxt, leverstatus och fortplantningsförmåga. 

Från var och en av fiskelokalerna bereds tre samlingsprov med muskel- och levervävnad. Dessa 

analyseras m a p. metaller (Hg i muskel (övriga As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn i lever), klororganiska ämnen 

(PCDD/F, PCB, HCB, DDT i muskel). De kemiska analyserna ska utföras med adekvata 

rapporteringsgränser. 

Utöver ovan, insamling av tre öringar, tre rödingar, tre regnbågar, tre gäddor och femtio kräftor från 

Ärr. Denna insamling är inte tidskritisk utan kan ske närsomhelst under året, förslagsvis med bistånd 

från lokal fiskevårdsförening. Fisk och kräftor och kräftor fryses in, hela ourtagna, fisken styckvis, 

kräftorna i klump i en hink med tätslutande lock. Ädelfisken analyseras m a p PCDD/Fs och PCB, gädda 

m a p Hg och kräftor m a p samtliga metaller och klororganiska ämnen. 

Uppskattad kostnad: Kostnaden uppskattas grovt till ca 300 000 kr.  
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