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ABSTRACT 

Calculation of mass balances for metals in water and environmental 

risk assessment of the river Nerån at Österbyverken in Östhammars 

municipality 

Österbyverken is an industrial estate in Östhammars municipality in Uppland, Sweden. Many 

different activities have taken place on the estate the last 600 years. During the last 15 years 

both health and environmental studies have been made by different companies. At the most 

recent study a great increase of metals in Nerån, a river that runs partly through and partly 

next to the estate, was identified with mass balances. The purpose of this thesis is to 

accomplish a deepened study about the reasons for the increase of metals in Nerån. The aim is 

to identify knowledge gaps in the mass balances and try to complete these. From the outcome 

an environmental risk assessment will be attempted for Nerån and its outlet in the lake 

Filmsjön. The method went through steps and started with data analyses after which 

calculations for new mass balances were made. Beginning by acknowledge the increase of 

metals from the groundwater, both through measured results and through calculated 

confidence intervals. In addition, among other methods, calculations of theoretical leakage 

data from Kd-values were made. Surface water concentrations were also compared with levels 

of metals in sediments to see whether any connection existed between them. Additional mass 

balances were calculated to take suspended solids in the surface water under consideration. 

From the results an environmental risk assessment was made using guidelines from 

Netherland and Canada and the state division from the Swedish Environmental Protection 

Agency. The results of the study show that the differences of metal content between surface 

water and groundwater and between surface water and sediments might be smaller than first 

revealed, but there is still a great increase caused by another, unknown source. The 

environmental risk assessment shows that there are hazards for both Nerån and Filmsjön 

because of the leakage of metals from Österbyverken. For the surface water in Nerån it is 

mainly cobalt, copper and zinc that contributes with risks, for the sediment in Nerån it is 

mainly barium, cobalt, copper, chromium and nickel and for the sediments in Filmsjön it is 

mainly lead, cobalt, copper, chromium, nickel and zinc. Reasons for the differences between 

metal contents and medias might be from surface water outlet from the Österbyverken or 

because of differences in methods of taking specimens in surface and groundwater. 

Conclusions that have been drawn of the study is that further studies of the knowledge gaps 

needs to be done, particularly  regarding the metals cobalt, copper, chromium, nickel and zinc. 

Further, the biodiversity in Nerån and Filmsjön is at risk, partly because several metals in the 

sediments reaches such high concentrations, partly because high concentrations of several 

metals in one area may increase risks.  

Key words: Mass balances Environmental risk assessment Water

 Sediment  Metals 
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SAMMANFATTNING 

På Österbyverken, ett industriområde som ligger i Östhammars kommun i Uppland, har olika 

verksamheter inom metallhantering ägt rum sedan 1400-talet. Under de senaste 15 åren har 

både hälso- och miljöundersökningar i mark och vatten genomförts av olika aktörer. Vid den 

senaste undersökningen identifierades med hjälp av massbalanser ett stort påslag av metaller 

till Nerån som passerar genom och bredvid Österbyverken. Syftet med examensarbetet är att 

genomföra en studie rörande eventuella orsaker till detta påslag. Målet är att identifiera vad 

skillnaden i påslag mellan massbalanserna för ytvatten och grundvatten beror på. Utifrån 

resultaten i studien skulle sedan en miljöriskbedömning för Nerån och dess utlopp i Filmsjön 

genomföras.  

Metoden började med dataanalyser för att sedan mynna ut i beräkningar till nya massbalanser. 

Först och främst genom att ta i akt det påslag som sker från grundvattnet, både genom att 

använda uppmätta halter men även genom beräknande av konfidensintervall. Utöver detta 

beräknades bland annat teoretiska läckage utifrån Kd-värden. Ytvattenhalterna jämfördes 

även med halterna metaller i sediment för att se om något samband dem emellan fanns, vidare 

beräknades sedan ytterligare massbalanser som var tänkta att ta i akt suspenderat material som 

kunde finnas i ytvattnet. Utifrån resultaten gjordes sedan en miljöriskbedömning med hjälp av 

riktvärden från Holland och Kanada samt Naturvårdsverkets tillståndsindelning.  

Resultatet av studien visar på en något mindre skillnad i halterna mellan ytvatten och 

grundvatten samt mellan ytvatten och sediment, men fortfarande finns ett stort påslag av 

metaller som kommer från okänd källa. Riskbedömningen visar på att det finns miljörisker för 

Nerån och Filmsjön på grund av metalläckaget. För Neråns ytvatten är detta främst kobolt, 

koppar och zink. För Neråns sediment barium, kobolt, koppar, krom och nickel och för 

Filmsjöns sediment bly, kobolt, koppar, krom, nickel och zink. 

Orsakerna till skillnaderna i halterna mellan medierna kan bero på allt från dagvattenutsläpp 

till skillnader i metod för provtagning i yt- och grundvatten. De slutsatser som kunnat dras av 

undersökningen är vidare undersökningar rörande påslaget behöver göras, främst sett till 

metallerna kobolt, koppar, krom, nickel och zink, samt att Nerån och Filmsjön löper risker för 

minskad biologisk mångfald. Dels då flera metaller i sedimenten når så pass höga halter att 

riktvärden överskrids klart, dels då höga halter av flera metaller inom ett område kan innebära 

förhöjda risker. 

Nyckelord: Massbalanser Miljöriskbedömning  Vatten

 Sediment  Metaller 
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BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 

CCME  Canadian Council of Ministers of the Environment. 

HC5  Hazardous Concentration 5 %. 

HC50  Hazardous Concentration 50 %. 

ISQG Interim Sediment Quality Guidelines. Kanadensiskt riktvärde från 

CCME för sediment med en nivå under vilken alla former av 

akvatiskt liv och ekosystem skyddas.   

MPC Maximun Permissible Concentration. Holländskt riktvärde från 

RIVM för ytvatten, grundvatten och sediment där det för ytvatten 

och grundvatten innebär att om den överstigs är riskerna för 

ekosystemet oacceptabla medan den för sediment visar den nivå 

där 95 % av alla arter skyddas. 

PEL Probable Effect Level. Kanadensiskt riktvärde från CCME för 

sediment för den nivå där, om den överstigs, effekter nästan alltid 

kan ses. 

RIVM Nederländskt medborgareinstitut för allmän hälsa och miljö 

(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). 

SRC Serious Risk Concentration. Holländskt rikvärde från RIVM för 

sediment under vilken 50 % av alla arter skyddas. 

SGU Sveriges geologiska undersökning.  

WQG Water Quality Guidelines. Förkortning inom detta arbete för 

kanadensiska riktvärden rörande ytvatten och grundvatten från 

CCME, satta till en nivå under vilken alla former av akvatiskt liv 

och ekosystem skyddas. 
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1. INLEDNING 

Österbyverken är ett industriområde som ligger i Österbybruk i Östhammars Kommun i norra 

Uppland. Inom området har det under de senaste 15 åren genomförts ett flertal olika 

undersökningar för att utreda hälso- och miljöpåverkan av föroreningar i mark och vatten. 

Detta examensarbete är en kompletterande studie på uppdrag av Hifab AB i Linköping som 

genomförde den senaste utredningen av Österbyverken. Arbetet kommer framförallt att 

behandla spridning av metaller mellan medium. Utifrån detta ska sedan en 

miljöriskbedömning göras av Nerån som går genom och vid sidan av området och av 

Filmsjön där ån har sitt utlopp.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att genomföra en undersökning av spridning av metaller mellan 

mark, vatten och sediment samt effekter av denna spridning i Nerån och Filmsjön. Målet är att 

identifiera befintliga kunskapsluckor kring källor som bidrar till påslaget i de massbalanser 

som finns för Nerån samt att reducera dessa luckor. Utifrån resultaten görs en 

miljöriskbedömning för Österbyverkens eventuella påverkan på Nerån och Filmsjön.  

Följande frågeställningar kommer behandlas 

1. Finns det några kunskapsluckor i befintligt dataunderlag och utredningar som kvarstår 

efter kompletteringen och hur påverkar de resultatet? 

2. Kan de tidigare resultaten för ytvattnets massbalans förklaras om massbalanserna 

kompletteras med tillskott från grundvatten och sediment? 

3. Hur stor del av metallföroreningarna i Nerån kan antas bero på påverkan från 

Österbyverkens område och hur stor del kan bero på andra källor? 

4. Kan uppmätta metallhalter visa på ökade miljörisker för Nerån och Filmsjön? 

1.2 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer beröra följande ämnen; arsenik, barium, bly, kobolt, koppar, krom, 

molybden, nickel, volfram och zink samt deras förekomst i ytvatten, grundvatten, sediment 

och jord inom industriområdet Österbyverken. Inga nya mätningar kommer göras utan 

examensarbetet utgår från befintliga analysresultat och beräkningar. Riskbedömningen 

kommer endast beröra miljörisker rörande spridning mellan Österbyverken och Nerån, då 

tidigare undersökningar tyder på att hälsoriskerna är små.  

Eftersom examensarbetet endast berör det tillskott som Österbyverken bidrar med, har den 

femte och sista punkten för ytvatten (Öv 5) inte att använts i beräkningarna. Anledningen är 

att ett avloppsreningsverk norr om Österbyverken har Nerån som recipient innan denna, vilket 

kan påverka resultatet om detta också bidrar till metallutsläppet.  
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2. BAKGRUND 

Metallverksamhet har bedrivits inom Österbyverken sedan 1400-talet med varierande aktivitet 

och omfattning (Hifab AB, 2010; Kemakta Konsult AB, 2004, 2006). Många av 

verksamheterna har inneburit arbete som gjuteri, tillverkning, smedja och valsverk. Det har 

även förekommit deponering av avfall från verksamheterna, bland annat avfall som slagg, 

härdsalter (bariumklorid), förbrukad betsyra samt avfall från gjuteri och ugnar. Avfall som 

deponeras kommer att finnas kvar på platsen under mycket lång tid (Persson, 2005). Oavsett 

vilka säkerhetsåtgärder som vidtas finns risken för att föroreningar tar sig ut i närområdet och 

därifrån sprids vidare. Förr användes heller inga eller väldigt få skyddsåtgärder för att 

förhindra spridning och ingen större eftertanke lades vid vad som deponerades var. Både 

hälso- och miljöfarligt avfall finns därför deponerat som har lett, leder och kommer att leda 

till risker för mark och vatten rörande föroreningar (Bernes, 2001).  

Utöver deponier finns även tömda och plomberade oljetunnor samt andra tunnor med okänt 

innehåll nedgrävda i marken inom Österbyverken. Ojämna markpartier inom området har 

under åren fyllts ut med diverse avfall, spill- och restmaterial samt muddermassor från 

Sågdammen. Föroreningar från deponier sprider sig till kringliggande mark, närliggande 

vattendrag eller grundvatten när nederbörd tar sig ned genom avfallet och för med sig 

föroreningarna vidare (Bernes, 2001). Det är dock inte alltid till fördel att åtgärda en gammal 

deponi, då en deponi som åtgärdas troligen skulle orsaka ett större utsläpp om den revs upp än 

det långsamma läckage och nedbrytning som redan sker där den ligger (Persson, 2005). 

Österbyverken är i dagsläget uppdelat i två delar; Industriområdet nordväst om väg 290, och 

Sågdammsområdet sydost om väg 290 (figur 2.1). På Industriområdet ligger en bilskrot i de 

norra delarna, och verksamheter tillhörande Österby Marine i de södra. På industriområdet 

ligger två mindre före detta deponier, en i nordöstra hörnet och en i de södra delarna. Inom 

området är marken delvis asfalterad och delvis grusad, men det finns även vissa delar som är 

bevuxna. Norr om industriområdet ligger ett avloppsreningsverk. Sydost om Industriområdet 

ligger Sågdammsområdet som har fått sitt namn efter en fördämning i Nerån som kallas för 

just Sågdammen. Väster om denna damm finns ett företagshus och öster om den finns en 

postterminal och en bilverkstad. 

Längs med Industriområdet sträcker sig Nerån, en naturlig å som avvattnar Herrgårdsdammen 

söder om Österbyverken, går genom Sågdammsområdet, vidare bredvid Industriområdet och 

sedan har sitt utlopp i Filmsjön norr om Österbyverken. Filmsjön var från början en rik 

fågellokal men är nu så igenväxt att den mer liknar en våtmark (SGU, 1997). Nerån leds 

under väg 290 och är kulverterad under södra delen av industriområdet men går i dagen igen 

väster om detta.  

Nerån och Filmsjön anses vara skyddsvärda, Filmsjön främst beroende på att den som 

våtmarksområde kan bidra med en bred biologisk mångfald till området. Svenska ytvatten är 

dessutom påverkade i så pass liten utsträckning att de generellt sätt har ett högt skyddsvärde 

(Naturvårdsverket, 2009b). 
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Figur 2.1. Österbyverken med aktuella områden markerade. Flödesriktningen för Nerån är söder till norr. 

 

Det sker ett påslag av metaller till Nerån när den passerar Österbyverken som identifierats 

med massbalanser. Det påslag som identifierats i Nerån är dock större än vad som kan 

förklaras enbart med mängderna metaller i grundvattnet inom området och vad detta beror på 

är oklart.  

Föroreningar kan se mycket olika ut, men många av de kemiska föreningarna innehåller 

grundämnen som kommer finnas kvar även när föroreningen i sig har brutits ned (Bernes, 

2001). Oavsett vilka föreningar grundämnena finns närvarande i, kommer de alltså att frisättas 

och kan då bli tillgängliga för djur och växter och vissa av dem, till exempel tungmetaller, kan 

vara skadliga. Tungmetaller kan inte förstöras, vilket gör att dessa cirkulerar i miljön i allt 

högre koncentrationer på grund av tidigare och pågående utsläpp av dem (Bydén m.fl., 2003). 

Medium som förorenats med metaller kan under lång tid visa på förhöjda halter av dessa 

(Bernes, 2001). Bland annat i ytvatten kan detta ske på grund av sediment där metallerna legat 

immobila men som sedan åter frigjorts till vattnet mekaniskt eller kemiskt. Detta märks 

tydligt i framförallt vattendrag där strömningen ofta är orsaken till att metallerna om och om 

igen frisätts, vilket även resulterar i att föroreningen förflyttas mer och mer nedströms. Då en 

förorening når lugnare vatten och sedimenterar, finns dock chansen att nya lager sediment 

med lägre halter bildas ovanpå och på så vis minskar risken för frisättning av metallerna. 

Ytvatten kan alltså tillfälligt bli av med föroreningar genom att dessa sedimenteras. Även 

grundvatten kan på liknande sätt bli av med föroreningar genom att fastlägga dem till 

jordpartiklar. Detta fungerar dock inte som en definitiv slutstation utan även här kommer med 

tiden föroreningarna återigen att frisättas. Detta resulterar i att marken kommer att ge ifrån sig 

mindre föroreningar under längre tid. 

N 

S 

Industri

området 

Sågdamms

området 

Nerån 

Sågdammen 
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För att få en antydan om hur lakningen av metaller från marken ser ut kan Kd-värden 

användas. Ett Kd-värde är den fördelningskoefficient som fås när den totala halten i marken, 

divideras med halten i por- eller grundvatten (Naturvårdsverket, 2007b). Utifrån Kd-värdet 

beskrivs hur hårt ett ämne binds i marken, ett högt Kd-värde innebär att ämnet binds hårt, 

medan ett lägre Kd-värde innebär motsatsen. Utifrån jämförelse med Naturvårdsverkets 

generella Kd-värden (Naturvårdsverket, 2009b) går det att bestämma om de platsspecifika kd-

värdena blir höga eller låga gentemot dessa. Desto högre Kd-värde, desto lägre utlakning, 

medan ett lägre Kd-värde innebär högre utlakning.  

Tidigare undersökningar  

Österbyverken i Östhammars kommun har tidigare varit föremål för olika undersökningar och 

riskbedömningar. En riskbedömning av ett förorenat objekt genomförs för att skatta om en 

föroreningssituation innebär negativa effekter för människa och miljö samt hur stora dessa är 

(Naturvårdsverket, 2009a). Utöver detta görs en bedömning av om dessa risker behöver 

åtgärdas för att inte ge oacceptabla negativa effekter för människor eller miljö.  

Stöd och hjälp vid riskbedömningen går att få genom Naturvårdsverkets modell rörande 

rikvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009b). Där kan bland annat platsspecifika 

riktvärden för markmiljö tas fram. Detta har gjorts för Österbyverken (Hifab AB, 2010). Vid 

skydd av markmiljön ses det till att markfunktioner ska kunna uppehållas inom ekosystemet, 

genom att en viss procentandel av arterna inom flora och fauna skyddas (Naturvårdsverket, 

2009a). Vid till exempel industrier och äldre deponier kan detta skydd läggas på en lägre nivå 

då föroreningar redan finns efter påverkan och naturliga funktioner har svårt att återetableras. 

Även här kan dock vissa markfunktioner vara nödvändiga. För att förhindra damm och 

erosion krävs till exempel viss växtlighet. Utöver platsspecifika riktvärden för markmiljö fås 

även riktvärden för halter i marken som ska ge skydd för ytvatten och grundvatten.  Vid skydd 

av grundvatten beaktas hälsorisker, risker för växter och djur som kan komma i kontakt med 

grundvattnet och risken för spridning till ytvatten (Naturvårdsverket, 2009a). Vid bedömning 

av ytvatten måste spridning till andra områden finnas i åtanke då även ett mindre skyddsvärt 

vatten kan ha förbindelse med ett skyddsvärt vatten. 

Tidigare undersökningar innefattade bland annat riskklassning och en sedimentundersökning i 

Filmsjön av SGU, Sveriges Geologiska undersökning (SGU, 1997a-b). Prover i jord, 

sediment och grundvatten har tagits av både SGU och Kemakta Konsult AB, och Kemakta 

Konsult AB har även genomfört laktester (SGU, 1997a; Kemakta Konsult AB, 2004). 

Kemakta Konsult AB har senare genomfört en kompletterande miljöutredning av området 

med provtagning av sediment i Sågdammen, jord samt yt-, por- och grundvatten (Kemakta 

Konsult AB, 2006). Vidare har vattenprover tagits i Nerån inom Österbyverken av Geosigma 

AB (ALcontrol Laboratories, 2006a-c; ALcontrol Laboratories, 2007a-i). Hifab AB gjorde 

2009 en kompletterande undersökning av området med provtagning av jord, grundvatten och 

ytvatten (Hifab AB, 2010). Kd-värden och platsspecifika riktvärden beräknades och 

massbalanser upprättades. 
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Metaller 

Marken inom Österbyverken är den primära källan för spridning av metaller inom området. 

Det finns naturliga halter, så kallade bakgrundskoncentrationer, av metaller i miljö och natur 

(Notter, 1993). Flera olika metaller är essentiella i måttliga halter och låg tillgång kan därför 

orsaka näringsbrist medan de blir giftiga i för höga koncentrationer. Vilka toxiska egenskaper 

och biologiska effekter metallerna har beror främst på vilka föreningar och komplex de bildar 

med andra ämnen. Metaller som till exempel tar del i organiska föreningar får en ökad 

tillgänglighet för levande organismer då de blir fettlösliga genom dessa och kan då vara 

bioackumulerbara. Då ett område har förhöjda halter av flera olika metaller kan effekterna av 

dessa försvåras eller mildras av varandra (Notter, 1993). I en sådan situation anses dock 

vanligen att den biologiska stressen ökar och möjliga effekter stärks. Däremot kan toleransen 

hos djur och växter öka om dessa utsätts för förhöjda halter metaller under längre tid. Alla 

metaller inom arbetet förkommer naturligt i jordskorpan i olika utsträckning och de flesta 

även i levande organismer (Naturvårdsverket, 2003). De som finns i växter och djur kallas för 

mikronäringsämnen då de är nödvändiga för biologiska funktioner, dessa är kobolt, koppar, 

krom, molybden, nickel, volfram och zink. Även arsenik och barium kan vara nödvändiga för 

vissa arter. Bly är den enda metall som inte är det. Sett till akut giftighet hos växter är det 

bland annat koppar, krom och zink som har högst giftighet medan det för djur är bland annat 

arsenik, bly och koppar. Det är inte endast halten som bestämmer metallens giftighet, utan 

även hur fort upptaget sker och hur den sedan fördelas i organismen avgör. Samtliga metaller 

kan transporteras med hjälp av vatten men är vattenlösliga i olika utsträckning, de kan även 

sedimentera och många blir relativt immobila i sediment och mark (ATSDR, 2007a-d; 

ATSDR, 2004; ATSDR, 2008; IMOA, 2011; ATSDR, 2005a-c). Arsenik, barium, bly, kobolt, 

koppar och zink bioackumuleras i växter och djur men det är endast koppar som 

biomagnifieras i näringskedjan (ATSDR, 2007a-d; ATSDR, 2004; ATSDR, 2005c). 

Molybden och nickel bioackumuleras till viss del men biomagnifieras inte och krom varken 

bioackumuleras eller biomagnifieras, dessa fakta är dock okända för volfram (IMOA, 2011; 

ATSDR, 2005a; ATSDR, 2008; ATSDR, 2005b). 

För Österbyverken finns det flera platsspecifika Kd-värden (Hifab AB, 2010; Kemakta 

Konsult AB, 2004). Dessa visar olika Kd-värden då de utgår från olika underlag (tabell 2.1). 

Både Hifab AB:s och Kemakta Konsult AB:s platsspecifika Kd-värden är högre än 

Naturvårdsverkets, men Hifab AB:s värden ligger många gånger högre för alla metaller utom 

barium än vad Kemakta Konsult AB:s gör. Detta beror dels på att Hifab AB beräknat sina Kd-

värden utefter resultat av mark- och grundvattenprover i fält, medan Kemakta Konsult AB har 

genomfört laktester för att få underlag till beräkningar för Kd-värden. Dels beror det även på 

att Hifab AB valt medelvärden för sina beräknade Kd-värden, medan Kemakta Konsult AB 

har använt de lägsta Kd-värdena som framkom ur beräkningarna. 
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Tabell 2.1. Kd-värden framtagna av Hifab AB (2010) och Kemakta Konsult AB (2004), här i jämförelse med 

Naturvårdsverkets generella Kd-värden (Naturvårdsverket, 2009b). 

 Kd-värden Hifab 
AB (l/kg) 

Kd-värden Kemakta 
Konsult AB (l/kg) 

Kd-värden Natur-
vårdsverket (l/kg) 

Arsenik 9200 1500 300 

Barium 1500 3000 1200 

Bly 2900000 10000 1800 

Kobolt 25000 2000 300 

Koppar 146000 3000 600 

Krom 1500000 10000 1500 

Molybden 1300 100 80 

Nickel 23000 2000 300 

Volfram --- --- --- 

Zink 71000 2000 600 

 

För Österbyverken finns även platsspecifika riktvärden framtagna (Hifab, 2010). Dessa har 

inom detta examensarbete använts för att påvisa hur föroreningarna fördelar sig över 

Industriområdet och Sågdammsområdet (figur 2.2). De områden där halterna i marken 

överstiger de platsspecifika riktvärdena ”utan skydd för markmiljö” och ”med skydd av 

markmiljö” för området har markerats med rött. 

Figur 2.2. Karta över förorenade områden inom Österbyverken där halter i mark, grundvatten och sediment 

som överstiger riktvärden är markerade. Provpunkter för ytvatten finns markerade i Sågdammen och Nerån. 
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Inom Sågdammsområdet är de nordvästra och de sydöstra landmassorna mest påverkade 

medan det inom Industriområdet är de sydvästra och nordöstra delarna som är det. Inom 

Sågdammsområdet gäller det främst arsenik, bly, kobolt och molybden och inom 

Industriområdet arsenik, kobolt, molybden och nickel. Kobolt och molybden överstiger även 

det platsspecifika riktvärdet för ”skydd av ytvatten”, detta sker inom de norra och sydvästra 

delarna av Industriområdet samt de sydöstra delarna av Sågdammsområdet. 

Massbalanser 

Massbalanser är ett sätt att beskriva flöden av ämnen mellan punkter. Hifab AB (2010) har 

använt massbalanser för att beskriva mängden metaller som under ett år tillkommer Nerån när 

denna passerar Österbyverken (figur 2.3). I figuren visas mängden kobolt som strömmar in till 

området tillsammans med det som tillkommer inom området och sedan det som går ut från 

området. (Hifab AB, 2010). Här illustreras även inom vilka delar av området som vilket 

tillskott sker. Från söder till norr, från punkt Öv 1 till Öv 5, går det då att se att det mellan 

vissa punkter sker en ökning av mängden metaller medan det vid andra sker ett frånfall i 

beräkningarna, som vid tredje pilen i figur 2.3, mellan provpunkt 3 och 4. Dessa frånfall beror 

på att mängderna som uppmätts i punkten är mindre än i punkten innan. 

Figur 2.3. Exempel på massbalans i figur för kobolt (Hifab AB, 2010). Här illustreras hur mängden kobolt i 

ytvattnet förändras längs med Neråns passage genom Österbyverken från Sågdammen till femte provpunkten. 

 

I figur 2.3 framgår inte var tillskottet av metaller inom Österbyverken har sitt ursprung, bara 

vart och i vilka mängder tillskottet sker. Hifab AB har även beräknat massbalanser för 

grundvatten i försök att jämföra mängderna metaller i grundvatten med mängderna metaller i 

ytvatten. Det har då framkommit att tillskottet från grundvatten till Nerån hittills inte kan 

beskriva påslaget av metaller. Nya beräkningar kan komma att beskriva detta närmare eller 

visa på hur stor del som kommer från en annan, okänd källa. 
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3. MATERIAL OCH METODER 

3.1 Datasammanställning 

Bakgrundsmaterial i form av rapporter från tidigare undersökningar samt provtagningsresultat 

för mark, vatten och sediment sammanställdes. Datasammanställningen byggdes upp med 

tabeller som berörde metallerna en och en med angivna provpunkter, tillfällen och djup för en 

tydligare överblick av de resultat som fanns att tillgå för vardera metall. Ytvatten- och 

grundvattenresultat behandlades efter provpunkt medan resultat för jord och sediment 

behandlades efter provdjup. Provresultat innehållande halter ”mindre än” (<) halverades för 

att kunna användas i beräkningar i det fortsatta arbetet. Provpunkter redovisas inte inom 

arbetet på grund av det stora antalet. 

3.2 Källors påverkan på massbalanser  

Tillskott av metaller från grundvatten 

Kompletteringar av massbalanser gjordes för att ta reda på om tillskottet från förorenat 

grundvatten kan förklara påslaget i Nerån som sker vid Österbyverken. Utöver massbalanser 

för ytvatten användes massbalanser för grundvatten (tabell 3.1), (Hifab AB, 2010). Denna 

används då grundvatten inom avrinningsområdet har sitt utlopp i Nerån och påslaget därför 

kan orsakas av detta. I tabellen 3.1 visas medelhalterna för områdena i de två första 

kolumnerna. Värdet för barium var högt i provpunkt SL18 jämfört med övriga provpunkter, 

vilket påverkade det beräknade läckaget inom Industriområdet. Denna bortses därför ifrån i 

vidare beräkningar. Provpunkten SL18 är placerad i sydvästra delen av industriområdet.  

 

Tabell 3.1. Modifierad tabell utifrån ursprunglig massbalans över grundvatten (Hifab AB, 2010), där endast 

metaller som berörs i detta arbete ingår vilket tidigare inte var fallet. Halterna är baserade på medelhalter. 

Värdet för barium var högt i provpunkt SL18 jämfört med övriga provpunkter, vilket påverkade det beräknade 

läckaget inom Industriområdet. I tabellen innebär ”Sågdammen” i detta fall Sågdammsområdet.  

Sågdammen Industriområdet

Läckage 

sågdammen 

(kg/år)

Läckage 

industriområde 

(kg/år)

Läckage tot 

(kg/år)

Kommen-

tarer

Flöde vatten (m3/år) 3946 20238

As medelhalt (µg/l) 2,308 2,713 0,009 0,055 0,064

Ba medelhalt (µg/l) 191,805 15384,504 0,757 311,352 312,108 Högt SL18

Pb medelhalt (µg/l) 0,050 0,051 0,000 0,001 0,001

Co medelhalt (µg/l) 115,707 5,709 0,457 0,116 0,572

Cu medelhalt (µg/l) 0,895 1,198 0,004 0,024 0,028

Cr medelhalt (µg/l)) 0,733 0,587 0,003 0,012 0,015

Mo medelhalt (µg/l) 729,005 315,629 2,877 6,388 9,264

Ni medelhalt (µg/l) 44,579 6,287 0,176 0,127 0,303

Zn medelhalt (µg/l) 22,528 4,072 0,089 0,082 0,171

Massbalans grundvatten (uppskattat utifrån medelvärden och flöden)

 

 

Massbalanserna korrelerades med varandra genom att transporten av föroreningar från 

grundvattnet till Sågdammen och Nerån subtraherades från det totala påslag som redan 
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identifierats i ytvattnet. Sågdammsområdet och Industriområdet behandlades var för sig. 

Denna beräkning visar hur stort påslag som sker från annan, okänd källa. Värdena från 

beräkningarna användes för att rita upp nya massbalanser som visar vilket påslag som sker 

från grundvattnet och vilket som sker från annan, okänd källa.  

Då provtagning visar hur föroreningssituationen ser ut vid ett specifikt tillfälle kan resultat 

variera över tid. Denna naturliga variabilitet kan säkerställas statistiskt. För de nya 

massbalanserna beräknades ett 95 % -konfidensintervall för att se vilka statistiska marginaler 

som gällde för dataunderlaget för metaller i grundvatten. Konfidensintervallet (KI) 

beräknades kring medelvärdet enligt (Körner & Wahlgren, 2009):  

 (Ekv. 1) 

Där x är medelvärde för mätresultaten, z är konfidensgrad 1,96 enligt statistisk tabell, s är 

standardavvikelsen för mätresultaten och n är antalet mätresultat (Körner & Wahlgren, 2009).  

Teoretiskt tillskott av metaller från grundvatten 

Ytterligare ett sätt att skatta tillskottet från grundvatten är att utifrån platsspecifika Kd-värden 

(Kemakta Konsult AB, 2004) beräkna teoretiska läckagedata, genom att dividera uppmätta 

metallhalter i jorden med de platsspecifika Kd-värdena. Antagandet utgår då från att kemisk 

jämvikt råder. Anledningen till att detta förfarande användes var att se ifall ett sådant läckage 

tydigare skulle beskriva orsaken till påslaget i Nerån. Med det teoretiska läckaget beräknades 

sedan en massbalans med Kemakta Konsult AB:s antagna flöden (2004) enligt följande: 

(Ekv. 2) 

Där Qleak, gw är mängden teoretiskt läckage som sker per år, Cleak är teoretiska läckagedata, CF 

är omvandlingsfaktor för enheten Cleak så denna blir kg och Qgw är vattenflödet mätt i m
3
/år. 

Olika Kd-värden utgår från olika tankesätt och värdena ovan är grundade på de lägsta Kd-

värdena i ett intervall som beräknats vid laktester (Kemakta Konsult AB, 2004). Vidare 

beräknades därför även median för Kd-värden inom detta arbete. Kd-värden beräknades då på 

nytt för laktesterna, och sedan valdes median av Kd-värde för vardera metall. Detta för att se 

om median för Kd skulle ge ett teoretiskt läckage som liknade påslaget som sker till Nerån. 

Kd-värde beräknas enligt (Naturvårdsverket, 2007b): 

 (Ekv. 3) 

Där ni, total är halten i fast fas och Ci är halten i löst fas (Naturvårdsverket, 2007b). Från 

median för Kd-värdena beräknades sedan ytterligare en massbalans, denna gång med ett lägre 

vattenflöde (Hifab AB, 2010). 
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Tillskott av metaller från sediment 

Ytvatten kan, förutom av grundvatten, påverkas av sediment när detta resuspenderar 

mekaniskt eller kemiskt. För Nerån finns det inga analysresultat för suspenderat material i 

ytvatten, varför det är svårt att veta om detta påverkar halterna i ytvattnet. Dessa prover är 

troligen inte heller filtrerade. För att se om det fanns något samband mellan halterna i ytvatten 

och halterna i sedimenten gjordes en jämförelse resultaten emellan. Till detta användes 

ytvattenprover från Geosigma AB (Alcontrol Laboratories, 2006a-c; Alcontrol Laboratories, 

2007a-i) samt sedimentprover från Kemakta Konsult AB (2006). Sedimentprover har 

selekterats och endast prover från djup 0-4 cm har använts för att dessa troligen står för den 

största resuspensionen.   

3.3 Haltkriterier för bedömning av miljörisker  

Skyddsvärda objekt identifierades som Nerån och Filmsjön. Därefter klargjordes vad som 

definierades som skada samt vilka avgränsningar som påverkade omfattningen av 

bedömningen i tid och rum. Samtliga metaller skulle bedömas sett till deras närvaro i ytvatten 

och sediment. 

Riktvärden 

Uppmätta metaller jämfördes med riktvärden för respektive medium, jord, grundvatten, 

ytvatten och sediment. För metaller i mark användes det platsspecifika riktvärdet ”Skydd av 

ytvatten” (Hifab AB, 2010) för att se om några av metallerna fanns i så pass höga halter i 

marken inom Österbyverken att det skapade risker för och i ytvattnet.  

Riktvärden från CCME (Canadian Council of Ministers of the Environment) och RIVM 

(Nederländskt medborgareinstitut för allmän hälsa och miljö) användes till ytvatten, 

grundvatten och sediment för de metaller och medium där detta fanns att tillgå. Anledningen 

till att både kanadensiska och holländska riktvärden användes berodde på att nivåerna på 

riktvärdena mellan länderna skiljer sig åt. Det kanadensiska riktvärdet ”Water Quality 

Guidelines for the Protection of Aquatic Life” (WQG) för ytvatten och grundvatten är satt till 

en sådan nivå att alla former av akvatiskt liv och akvatiska cykler skyddas (CCME, 1999). 

Det holländska riktvärdet för ytvatten och grundvatten är ”Maximum Permissible 

Concentration” (MPC) som är satt till en koncentration vid vilken riskerna för ekosystemen 

anses vara oacceptabla, och ligger över det kanadensiska riktvärdet.  

WQG och MPC användes för att fastställa föroreningsgraden (tabell 3.2). De holländska 

riktvärdena grundas även på holländska bakgrundskoncentrationer vilka kan se något olika ut 

jämfört med bakgrundskoncentrationer i Sverige, detta har dock bortsetts ifrån då 

bakgrundskoncentrationer vanligen anses vara så låga att detta inte påverkar bedömningen.  
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Tabell 3.2. Använda riktvärden från CCME (CCME Summary Table, 2011) och RIVM (1997). För grundvatten 

finns inga kanadensiska riktvärden och de saknas även för vissa av metallerna i ytvatten. 

Riktvärden (µg/l)1 

  Ytvatten Grundvatten 

Metall CCME  RIVM  CCME  RIVM 

Arsenik 5 25 ---  31 

Barium  --- 220 --- 350 

Bly  --- 11 --- 13 

Kobolt  --- 2,8 --- 3,2 

Koppar  --- 1,5 --- 2,4 

Krom (III/VI) (1/8,9) 8,7 --- 11 

Molybden 73 290 --- 290 

Nickel  --- 5,1 --- 3,9 

Zink 30 9,4  --- 31 
1) Riktvärden för volfram finns inte att tillgå. 

 

För sediment är de kanadensiska och holländska riktvärdena något annorlunda utformade och 

det finns två från varje land (tabell 3.3). De holländska riktvärdena för sediment är MPC 

vilken grundas på HC5 (hazardous concentration 5 %) där 95 % av alla arter skyddas och 

SRC (Serious risk concentration) som grundas på HC50 (hazardous concentration 50 %) där 

50 % av alla arter skyddas (RIVM, 1997; RIVM, 2001). För de kanadensiska riktvärdena 

visar ISQG (Interim sediment quality guidelines) en halt under vilken alla former av akvatiskt 

liv och ekosystem skyddas samt PEL (probable effect level) den nivå där biologiska effekter 

nästan alltid kan ses (CCME, 1995). Räckvidden mellan ISQG och PEL svarar mot halter som 

kan associeras med negativa effekter i miljön (CCME, 1995). ISQG motsvaras ungefär av 

MPC och PEL motsvaras ungefär av SRC (Naturvårdsverket, 2008). När det gäller sediment 

kommer endast provresultat för de översta 0-4 cm att ställas mot riktvärdena, då de 

kanadensiska riktvärdena ISQG och PEL inte är menade att användas för djupare lager. 

Tabell 3.2. Använda riktvärden från CCME (1995) och RIVM (2001) för sediment. 

Riktvärden (mg/kg TS) 

Sediment 

  CCME RIVM 

Metall ISQG PEL MPC SRC 

Arsenik 5,9 17 190 5929 

Barium --- --- 300 7155 

Bly 35 91,3 4800 63085 

Kobolt --- --- 19 3209 

Koppar 35,7 197 73 656 

Krom 37,3 90 1720 42100 

Molybden --- --- 250 23000,5 

Nickel --- --- 44 2635 

Zink 123 315 620 6540 
1) Riktvärden för volfram finns inte att tillgå. 
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Vidare användes Naturvårdsverkets tillståndsindelning som delar in halter i klasser efter vilka 

risker de för med sig (Naturvårdsverket, 1999). Klasserna sträcker sig från 1 till 5 där 1 

medför den lägsta risken och 5 den högsta (tabell 3.4). Om halterna visar sig ligga i klass 3 

eller över rekommenderas att vidare biologiska undersökningar genomförs.  

För att karaktärisera riskerna upprättades matriser som utgick från näst högsta halten i 

ytvatten och sediment, samt hur dessa såg ut i förhållande till riktvärden och 

tillståndsindelning. Halterna relaterades till tillståndsindelningar samt med vilka faktorer 

halterna översteg riktvärden. Faktorerna beräknades genom att dividera den näst högsta halten 

för vardera metall med riktvärdet för samma metall. Med hjälp av utvärderingskriterier satta 

inom detta arbete samt halternas tillståndsklass kunde sedan matriserna skapas. Näst högsta 

värdet användes för att inte underskatta risken samt för att undvika extremvärden. 

 

Tabell 3.4. Tabell över Naturvårdsverkets tillståndsindelning (Naturvårdsverket, 1999). Delar in halter i klasser 

sett till vilka risker de kan innebära. 

Naturvårdsverkets tillståndsindelning 

Klass 1 Bedöms som mycket låga och innebär inga eller mycket små 
risker för biologiska effekter. 

Klass 2 Bedöms som låga halter och endast små risker för 
biologiska effekter finns. 

Klass 3 Bedöms som måttligt höga halter där effekter som 
reproduktionspåverkan, minskad överlevnad i tidiga 
levnadsstadier och minskad individantal inom arter kan 
förekomma. 

Klass 4 Bedöms som höga halter och innebär ekologiska risker. 

Klass 5 Bedöms som mycket höga halter och innebär risker för 
överlevnaden hos vattenlevande organismer som påverkas 
redan vid kortvarig exponering. 
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4. RESULTAT 

4.1 Kunskapsluckor 

Det finns kunskapsluckor i befintligt dataunderlag och utredningar som kvarstår efter 

kompletteringen. Dessa påverkar även resultaten. Det saknas provtagningsresultat för volfram 

i grundvatten, och det saknas även riktvärden för denna metall varför den inte kunnat studeras 

i denna undersökning. Vidare saknas provtagningsresultat för suspenderat material vilket 

skapar osäkerheter kring hur föroreningssituationen i ytvattnet faktiskt ser ut. Utan detta går 

det inte att avgöra i hur stor utsträckning ytvattnet påverkas av sedimenten. Hur och var 

upptag av dagvatten sker, samt vart detta sedan släpps ut saknas information om. Det har 

därför inte gått att bedöma dagvattnets eventuella påverkan på påslaget i Nerån. 

4.2 Tillskott av metaller från grundvatten 

När massbalanserna för ytvatten kompletterades med tillskott från grundvatten gavs följande 

resultat. Då tillskottet av metaller från grundvatten till Sågdammen har subtraherats från 

påslaget ses att mängden metaller som kommer från okänd källa varierar mellan metallerna 

(tabell 4.1). För arsenik, barium och krom ses stora skillnader då en eller flera okända källor 

står för över 90 % av påslaget. För zink ligger det något lägre, för nickel ännu lägre och för 

molybden står grundvattnet för det största påslaget, men ungefär 35 % beror på en okänd 

källa. För bly och koppar sker inget påslag inom Sågdammen enligt ursprungliga 

massbalanser så differensen går inte att redovisa.  

 

Tabell 4.1. Massbalansberäkning för Sågdammsområdet med tillskottet från grundvattnet medräknat vilket ger 

en differens som är den mängd metaller som antas komma från okänd källa .  

Massbalans – Sågdammsområdet (kg/år) 

Ämne 
Mängd i inkommande 

ytvatten 
Påslag i Nerån  

Tillskott från 
grundvatten 

Differens 
Differens 

(%) 

Arsenik 2,8 0,2 0,0091 0,1909  95,5 

Barium 58 63 0,75 62,25  98,8 

Bly 1,7 0 0,00019 -0,00019  --- 

Kobolt 1 0,7 0,46 0,24  34,3 

Koppar 7,6 -0,1 0,0035 -0,1035 ---  

Krom 5,7 1,3 0,0028 1,2972  99,8 

Molybden 4,2 12,8 2,87 9,93  77,6 

Nickel 2,5 0,4 0,176 0,224  56 

Zink 30,7 0,8 0,089 0,711  88,8 

 

Till skillnad från Sågdammsområdet, är det inom Industriområdet stora skillnader mellan 

tillskottet från grundvatten och tillskottet från okänd källa för alla metaller utom barium och 

molybden (tabell 4.2). För barium sker inget påslag till Nerån inom Industriområdet. För 

molybden har ett påslag från okänd källa identifierats stå för 65 %. För resterande metaller 

däremot står okända källor för över 95 % av påslaget. 
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Generellt går det att se att det för alla metaller utom barium sker ett större påslag från okänd 

källa inom Industriområdet än inom Sågdammsområdet. Molybden är den enda metallen som 

får nästan lika stora påslag från okänd källa inom båda områdena. För arsenik och krom står 

påslaget från okänd källa för nästan lika stora delar inom de båda områdena.  

 

Tabell 4.2. Massbalansberäkning för Industriområdet med tillskottet från grundvattnet medräknat vilket ger en 

differens. Detta är den mängd metaller som antas komma från okänd källa . 

Massbalans – Industriområdet (kg/år) 

Ämne Påslag i Nerån Tillskott från grundvatten Differens Differens (%) 

Arsenik 1,2 0,055 1,145  95,4 

Barium -5 3,33 -8,33 --- 

Bly 1,6 0,001 1,599  99,9 

Kobolt 14,5 0,12 14,38  99,2 

Koppar 6,8 0,024 6,776  99,7 

Krom 9,7 0,012 9,688  99,9 

Molybden 18,3 6,39 11,91  65 

Nickel 5 0,127 4,873  97,5 

Zink 16,2 0,082 16,118  99,5 
 

När massbalanserna för vardera område sammanfattas i figur går det att tydligare se hur 

skillnaden i påslag ser ut för varje metall (figur 4.1). I figuren visas ett exempel på massbalans 

i figur för barium och molybden. Resterande går att finna i bilaga 1.  

Figur 4.1. Massbalanser i figurform för barium och molybden. Med tillskottet från grundvatten medtaget i 

beräkningarna visas de mängder av metallerna som kommer från annan, okänd källa. Här visas även vilka 

mängder som finns i inkommande vatten till Österbyverken och hur mycket det finns i utgående.  
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I figur 4.1 går det att se både tillskottet som sker inom Sågdammsområdet och det frånfall 

som sker inom Industriområdet för barium. Det går även att se den totala ökningen av 

påslaget i utgående vatten som sker i Nerån när denna passerar Österbyverken. Mängden 

barium ökar från 58 kg/år i inkommande vatten till 116 kg/år i utgående, vilket är en 

fördubbling. För molybden sker påslag från både grundvatten och från okänd källa både inom 

Sågdammsområdet och Industriområdet. Detta gör även att den mängd molybden som finns i 

inkommande vatten, 4,2 kg/år, mångdubblas under den sträcka där Nerån passerar 

Österbyverken, då det i utgående vatten är en mängd på 35,3 kg/år. 

Eftersom den statistiska felmarginalen kan påverka differensen av påslager till Nerån har detta 

tagits hänsyn till genom konfidensintervall och konfidensgräns (tabell 4.3 och 4.4). Den övre 

konfidensgränsen i konfidensintervallet visar de högre halter som kan vara möjliga i 

grundvattnet. 

Inom Sågdammsområdet går det att se att det okända påslaget minskas för alla metaller som 

har ett påslag i Nerån (tabell 4.3). Den övre konfidensgränsen för kobolt gör att påslaget från 

okänd källa nästan helt försvinner, endast ungefär 1 % av påslaget beror på något annat än 

grundvattentillförsel. För nickel förändrades storleken på påslaget från okänd källa med 20 % 

och hamnade kring 36 % (tabell 4.3) istället för 56 % (tabell 4.1). Även för molybden och 

zink sker ganska stora förändringar då de förändras med 12 respektive 8 procentenheter. 

Påslaget från okänd källa förändras i liten utsträckning för arsenik, barium och krom.  

 

Tabell 4.3. Massbalansberäkning med övre konfidensgräns för metallmängderna i grundvatten inom 

Sågdammsområdet. Given differens påvisar de mängder som kommer från okänd källa. 

Massbalans med övre konfidensgräns – Sågdammsområdet (kg/år) 

Ämne 
Mängd i inkommande 

ytvatten 
Påslag i Nerån  

Tillskott från 
grundvatten 

Differens 
Differens 

(%) 

Arsenik 2,8 0,2 0,015 0,185 92,5 

Barium 58 63 1,246 61,754 98 

Bly 1,7 0 0,000294 -0,000294 --- 

Kobolt 1 0,7 0,692 0,008 1,2 

Koppar 7,6 -0,1 0,00499 -0,10499 --- 

Krom 5,7 1,3 0,00459 1,29541 99,6 

Molybden 4,2 12,8 4,388 8,412 65,7 

Nickel 2,5 0,4 0,255 0,145 36,3 

Zink 30,7 0,8 0,156 0,644 80,5 
 

För påslaget från okänd källa inom Industriområdet däremot sker mycket små förändringar 

(tabell 4.4). Störst skillnad blir det för molybden där påslaget från okänd källa sjunker med 

ungefär 10 %. För resterande metaller sker nästan ingen förändring. 
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Tabell 4.4. Massbalansberäkning med övre konfidensgräns för metallmängderna i grundvatten inom 

Industriområdet. Given differens påvisar de mängder som kommer från okänd källa. 

Massbalans med övre konfidensgräns - Industriområdet 

Ämne Påslag i Nerån Tillskott från grundvatten Differens  Differens (%) 

Arsenik 1,2 0,0834 1,1166 93 

Barium -5 4,936 -9,936 --- 

Bly 1,6 0,00143 1,59857 99,9 

Kobolt 14,5 0,158 14,342 98,9 

Koppar 6,8 0,0317 6,7683 99,5 

Krom 9,7 0,0198 9,6802 99,8 

Molybden 18,3 8,367 9,933 54,3 

Nickel 5 0,172 4,828 96,6 

Zink 16,2 0,112 16,088 99,3 

 

Med den övre konfidensgränsen minskar tillskottet från annan, okänd källa något och detta 

syns tydligare i figurer för massbalans (figur 4.2). I figuren visas exempel för kobolt och 

molybden. Resterande figurer finns i bilaga 2. 

Figur 4.2. Massbalanser i figurform för kobolt och molybden. Med tillskottet från grundvatten med övre 

konfidensgräns medtaget i beräkningarna visas de mängder av metallerna som kommer från annan, okänd källa. 

Här visas även vilka mängder som finns i inkommande vatten till Österbyverken och vilka det finns i utgående. 

 

I figur 4.2 går det att se det tillskott av kobolt och molybden som sker när Nerån passerar 

Österbyverken. Både inkommande och utgående mängder metaller i ytvattnet är desamma 

som i figur 4.1 och resterande i bilaga 1. Skillnaden ligger i att just mängderna metaller i 

grundvattnet är större, varpå påslaget från okänd källa minskar något. 
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Teoretiskt tillskott av metaller från grundvatten 

De teoretiska läckagevärdena som beräknades utefter laktester och Kd-värden (Kemakta 

Konsult AB, 2004) visade sig ge ett stort frånfall i massbalansen. Mängderna som enligt 

beräkningen kunde finnas i grundvattnet blev så höga att de översteg de halter som i 

verkligheten finns i ytvattnet. Eftersom de Kd-värden som låg till grund för det teoretiska 

läckaget var valda lägsta värden i ett intervall, har ett antagande tagits om att lakningen inom 

Österbyverken var större än den faktiskt är. Därtill har ett högt flöde för området antagits och 

massbalanserna går inte ihop vid kombinationen av dessa sett till syftet med detta arbete. 

Därför bortses det ifrån dessa och de finns inte heller redovisade i tabell eller figur. Istället för 

att anta de lägsta värdena kan median för Kd-värden användas för att visa en situation som 

bättre stämmer överens med denna undersöknings syfte. Jämförelse av Kd-värdena ses i tabell 

4.5. Värdena för Kd-värden efter median är högre än tidigare använda Kd-värden vilket tyder 

på mindre utlakning ur marken.  

 

Tabell 4.5. Jämförelse mellan Kemakta Konsult AB:s Kd-värden (2004) valda från lägsta värden i ett intervall 

och median för Kd-värden som inom arbetet beräknats utifrån laktester (Kemakta Konsult AB, 2004). Median 

för Kd-värdena är högre än Kemakta Konsult AB:s och tyder på mindre utlakning ur marken. 

  Lägsta Kd-värden1 (l/kg) Median för Kd-värden1 (l/kg)  

Arsenik 1500 6000 

Barium 3000 8250 

Bly 10000 93500 

Kobolt 2000 49000 

Koppar 3000 5200 

Krom 10000 51600 

Molybden 100 250 

Nickel 2000 11000 

Zink 2000 35000 

 

Median för Kd-värden användes därtill med lägre flöden (Hifab AB, 2010) än tidigare för att 

få ett teoretiskt läckage som kanske bättre beskrev påslaget till Nerån. Att det teoretiska flödet 

som beräknats med låga Kd-värden och höga flöden i detta fall är oriktigt har även gått att 

påvisa med medianen för Kd-värden (tabell 4.6 och 4.7). I och med dessa beräkningar är det 

tillskottet från grundvatten som har förändrats vilket ger andra differenser mellan mängderna 

metaller i grundvatten och påslaget i Nerån än tidigare massbalanser. Det går att se i tabell 4.6 

för Sågdammsområdet att värdena för arsenik och barium ser ganska lika ut sett till påslaget 

från okänd källas storlek i procent om det jämförs med tabell 4.1 och 4.3. Det teoretiska 

läckagets % -värde för nickel ligger nära det värde som beräknats i de första massbalanserna 

(tabell 4.1) men ligger högre än massbalanserna med övre konfidensgräns (tabell 4.3). 

Däremot blir % -värdet för kobolt och zink större i en sådan jämförelse, och mängden av 

dessa metaller som påslag från okänd källa blir alltså större än vad tidigare massbalanser 

visat. Vad det gäller krom hamnar procenten för differensen här under de värden som tidigare 
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beräknats (tabell 4.1 och 4.3). För molybden så ökar tillskottet från grundvatten med 

teoretiska läckagedata och överskrider då påslaget som identifierats i Nerån, vilket inte 

stämmer överens med tidigare massbalanser. 

 

Tabell 4.6. Massbalansberäkning kring teoretiska läckagedata med median för Kd-värden för metallmängderna 

inom Sågdammsområdet. Given differens påvisar de mängder som kommer från okänd källa. 

Massbalans median för Kd-värden – Sågdammsområdet (kg/år) 

Ämne 
Mängd i inkommande 

ytvatten 
Påslag i Nerån 

Tillskott från 
grundvatten 

Differens 
Differens 

(%) 

Arsenik 2,8 0,2 0,020 0,180 90 

Barium 58 63 0,810 62,190 98,7 

Bly 1,7 0 0,018 -0,018 --- 

Kobolt 1 0,7 0,199 0,501 71,6 

Koppar 7,6 -0,1 0,091 -0,191 --- 

Krom 5,7 1,3 0,140 1,160 89,2 

Molybden 4,2 12,8 26,728 -13,928 --- 

Nickel 2,5 0,4 0,171 0,229 57,3 

Zink 30,7 0,8 0,022 0,778 97,3 

 

För industriområdet däremot stämmer teoretiska läckagedata bättre (tabell, 4.7). För arsenik, 

bly, kobolt, krom och zink ser % -värdena liknande ut som de i tabell 4.2 och 4.4. För koppar 

och nickel blir mängden som kommer från okänd källa något större med teoretiska 

läckagedata, medan det för molybden blir ett större tillskott från grundvattnet som överstiger 

det påslag som identifierats i Nerån, varför det inte blir något påslag från okänd källa. 

 

Tabell 4.7. Massbalansberäkning kring teoretiska läckagedata med median för Kd-värden för metallmängderna 

inom Industriområdet. Given differens påvisar de mängder som kommer från okänd källa. 

Massbalans median för Kd-värden - Industriområdet 

Ämne Påslag i Nerån Tillskott från grundvatten Differens Differens (%) 

Arsenik 1,2 0,089 1,111 92,6 

Barium -5 1,117 -6,117 --- 

Bly 1,6 0,036 1,564 97,8 

Kobolt 14,5 0,129 14,371 99 

Koppar 6,8 0,474 6,326 93 

Krom 9,7 0,120 9,580 98,8 

Molybden 18,3 22,397 -4,097 --- 

Nickel 5 0,527 4,473 89,5 

Zink 16,2 0,140 16,060 99,1 

 

Efter detta resultat kan konstateras att ett medianvärde för Kd något mer liknar tidigare 

massbalanser som gjorts än de teoretiska läckageberäkningarna grundade på Kd-värden valda 
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efter försiktighetsprincipen. I denna massbalans visas något högre halter i grundvattnet, vilket 

till följd minskar tillskottet från annan, okänd källa ytterligare än för de två tidigare 

massbalanserna (figur 4.1 och 4.2). För massbalanser i figurform för teoretiska läckagedata 

grundade på median för Kd-värden, se bilaga 3. 

4.3 Tillskott av metaller från sediment 

Då halter i sediment studerades för att se om dessa kunde påverka halterna i ytvattnet och i sin 

tur massbalanser, visade det sig att fördelningen i sedimenten från söder till norr 

(flödesriktning) ser relativt lika ut för vissa av metallerna. Detta visas i figur 4.3 med koppar 

och nickel som exempel. För resterande se bilaga 4. Kobolt, koppar, krom, nickel, molybden 

och volfram har alla en ökning efter Sågdammen, mellan provpunkterna NS-1 till och med 

NS-5. Arsenik och bly däremot är mer spritt över sträcken medan barium och zink visar högre 

halter i norra delen av Sågdammen. 

 

Figur 4.3. Koppar och nickel i sediment i Sågdammen och Nerån. Provpunkternas placering är söder till norr 

(SD-SX1 till NS-5). Halterna för båda metallerna ökar i Neråns sediment (provpunkt NS1-NS5).  

 

För metallerna kan halterna i sediment jämföras med de ökningar som sker av halterna i 

ytvattnet. Detta då det för vissa förhöjda halter metaller i ytvatten går att korrelera till de 

sträckor inom vilka det även finns förhöjda halter av samma metall i sedimenten. För till 

exempel barium går det att se en ökning i ytvatten mellan Öv 1 och Öv 2 (figur 4.4 till höger). 

För sediment är det mellan just dessa två punkter som barium finns i förhöjda halter (figur 4.4 

till vänster). För jämförelser med resterande metaller i sediment och ytvatten se bilaga 4. Vid 

jämförelse för barium, kobolt, koppar, krom, nickel och zink i ytvatten och sediment kan ses 

att halterna i ytvattnet ökar vid de områden där halterna i sedimenten är höga. För barium och 
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zink gäller detta mellan Öv 1 och Öv 2, alltså inom Sågdammen, Medan det för övriga gäller 

mellan Öv 2 och Öv 3, vilket innebär den kulverterade delen av Nerån fram till den plats där 

industriområdet slutar gränsa till Nerån.  

 

Figur 4.4 Barium i sediment i Sågdammen och Nerån. Provpunkters placering söder till norr. Bariumhalterna 

ökar i norra delen av Sågdammen (Punkterna SDS10-SDS16). Ytvattenhalter i Sågdammen och Nerån enligt 

flödesriktningen söder till norr. Ökning sker framförallt mellan provpunkt Öv 1 och Öv 2.  

 

4.4 Bedömning av tillskott från grundvatten 

Påslaget från okänd källa har minskat något när tillskottet från grundvatten räknats med, 

speciellt när dess övre konfidensgräns användes. Det finns ändock stora påslag från okänd 

källa kvar för alla metaller. Möjligen att påslaget från okänd källa identifierats för molybden 

då denna får låg differens (%) med både övre konfidensgräns och med lägsta ytvattenhalt. 

Enligt differensen för lägsta ytvattenhalt sker det inga stora förändringar sett till skillnaderna 

mellan påslaget i Nerån och tillskottet från grundvatten. Differensen grundas dock på det 

totala påslaget i Nerån. Sett till differensen kg/år närmar sig i varje fall påslaget från okänd 

källa tillskottet från grundvatten i storleksordning. Detta sker dock automatiskt när påslaget i 

Nerån beräknats med lägsta ytvattenhalt.  

En viss del av metallföroreningarna i Nerån kan antas bero på påverkan från Österbyverken. 

Däremot finns det redan innan Nerån når Österbyverken metaller i dess vatten. För arsenik, 

bly, koppar och zink är detta tillskott högre än det som tillkommer genom Österbyverken. För 

arsenik tillkommer ungefär 1,4 kg per år som antas vara från Österbyverken, för bly 1,6 kg, 

för koppar 6,7 kg och för zink 17 kg. För barium är inkommande halter detsamma som de 

som tillkommer, 58 kg per år. För kobolt, krom, molybden, nickel och volfram är 

tillkommande halter högre än inkommande, för kobolt 15,2 kg, för krom 11 kg, för molybden 

31,1 kg, för nickel 5,4 kg och för volfram 1,7 kg. Vidare påverkas sedan vattnet nerströms 

Österbyverken av ett avloppsreningsverk som använder Nerån som recipient vilket också 

antas bidra till höjda metallhalter.  
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4.5 Halttillstånd ytvatten 

Uppmätta metallhalter visar på ökade miljörisker för Nerån och Filmsjön. De risker som kan 

föreligga för objekten Nerån och Filmsjön är minskad biologisk mångfald på grund av höga 

metallhalter i ytvatten och sediment, samt påverkade ekosystem eller individer inom både 

flora och fauna i framförallt akvatisk men även terrester miljö. Med terrester miljö menas i 

detta fall den absoluta närheten i åkanter och stränder. 

I mark finns kobolt och molybden i så höga halter att det finns risker för att spridning till 

ytvatten kan medföra problem i vattnet. Båda dessa metaller återfinns även i grundvatten i 

sådana halter att de överstiger riktvärdet MPC. Molybden finns även närvarande i ytvattnet, 

men halterna överstiger varken kanadensiska eller holländska riktvärden. Kobolt däremot 

överstiger MPC vid 21 % av provtillfällena (figur 4.5). Koppar, krom och zink överstiger 

också MPC i ytvatten vid 50, 4 respektive 15 % av provtillfällena (bilaga 5). Varken arsenik, 

barium, bly eller nickel överstiger några riktvärden. Inga kanadensiska värden överstigs för de 

metaller där dessa finns. För sammanfattning se tabell 4.8. Rutor för WQG lämnas tomma där 

kanadensiskt riktvärde inte finns. 

 

 

Figur 4.5. Kobolthalter i ytvatten. 5 provtagningspunkter under 12 månader redovisas tillsammans med 

riktvärde MPC. MPC har en nivå på 2,8 µg/l. 

 

I tabell 4.8 beskrivs överstiget MPC i grundvattnet med färgkoder för vid hur många 

provtagningstillfällen som MPC överstigs. Svart färgfält står för överstiget riktvärde i  >80 % 

av provtillfällena, rött för 60-80 %, orange för 40-60 %, gul för 20-40 % och grön <20 %. 

Även klasserna har färgkoder, klass 5 som svart, klass 4 som röd, klass 3 som orange, klass 2 

som gul och klass 1 som grön. Vid intervall visas den färg som högsta halten nådde. 

Enligt Naturvårdsverkets tillståndsindelning (Naturvårdsverket, 1999) varierar halterna av 

koppar mellan klass 2 och 3, låga till måttligt höga, bly, krom och zink mellan klass 1 och 3, 

mycket låga till måttligt höga halter medan arsenik och nickel varierar mellan klass 1 och 2, 

mycket låga till låga halter.  
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Tabell 4.8. Sammanfattning av metaller som i ytvatten överstiger det holländska riktvärdet MPC. Metallens 

aktuella klassindelning enligt Naturvårdsverkets tillståndsindelning (Naturvårdsverket, 1999) visas för de 

metaller där sådan finns. Orange betyder att MPC överstigs vid 40-60 % av provtagningstillfällena eller att 

halterna ligger inom klass 3. Gul innebär att MPC överstigs vid 20-40 % av provtagningstillfällena eller att 

halterna ligger inom klass 2. Grön betyder att MPC överstigs vid mindre än 20 % av provtagningstillfällena. 

Ytvatten 

 WQG MPC Klass 

Arsenik --- --- 2 

Barium  --- --- 

Bly  --- 3 

Kobolt  20-40 % --- 

Koppar  40-60 % 3 

Krom --- <20 % 3 

Molybden --- --- --- 

Nickel  --- 2 

Zink --- <20 % 3 

 

 

4.6 Halttillstånd sediment 

Nerån 

Flera riktvärden för metaller överstigs i sediment, se sammanfattning tabell 4.9. I sedimenten 

inom Sågdammen och Nerån överstigs riktvärdet ISQG för arsenik och zink i samtliga 

provpunkter, bly i 85 % av dem och koppar samt krom i 96 % av dem. För exempel med 

koppar se figur 4.6, resterande metaller finns i bilaga 6. PEL överstigs av arsenik i 67 % av 

provpunkterna, av bly i 60 %, av koppar i 19 %, av krom i 55 % och av zink i 78 % av 

provpunkterna. MPC överstigs av kobolt i samtliga punkter, av barium i 45 %, av koppar i 67 

%, av krom i 8 %, av molybden i 11 %, av nickel i 67 % och av zink i 52 %. SRC i sin tur 

överstigs av kobolt i en provpunkt (2 %) och av koppar i 2 punkter (8 %). 

 

 

Figur 4.6. Kopparhalter i sediment inom Sågdammen och Nerån ihop med riktvärden från CCME och RIVM. 
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Metallhalterna för arsenik i Nerån är enligt Naturvårdsverkets tillståndsindelning inom klass 

2-3, låga till måttligt höga halter (Naturvårdsverket, 1999). För bly gäller klass 1-3, mycket 

låga till måttligt höga halter. För koppar sträcker sig halterna mellan klass 3-5, måttligt höga 

till mycket höga. Krom och nickel hamnar i klasser mellan 2-5, låga till mycket höga halter. 

Zink ligger i klass 1-4, mycket låga till höga halter. 

 

Tabell 4.9. Sammanfattning av metaller som i sediment i Nerån överstiger riktvärdena ISQG och PEL eller MPC 

och SRC.  

Sediment - Nerån 

 ISQG PEL MPC SRC Klass 

Arsenik >80 % 60-80 % --- --- 3 

Barium --- --- 40-60 % --- --- 

Bly >80 % 60-80 % --- --- 3 

Kobolt --- --- >80 % <20 % --- 

Koppar >80 % <20 % 60-80 % <20 % 5 

Krom >80 % 40-60 % <20 % --- 5 

Molybden --- --- <20 % --- --- 

Nickel --- --- 60-80 % --- 5 

Zink >80 % 60-80 % 40-60 % --- 4 

 

Filmsjön 

I sedimenten inom Filmsjön har SGU identifierat höga halter av barium, bly, kobolt, krom, 

molybden, nickel och volfram som kan relateras till utsläpp från Österbyverken (SGU, 1997). 

Resultaten av sedimentprovtagningen i denna undersökning ställdes mot riktvärdena ISQG, 

PEL, MPC och SRC (tabell 4.10 och 4.11). Provpunkternas placering gentemot Neråns utlopp 

i södra delen av Filmsjön ligger placerade från söder till norr i ordningen 2, 4, 5 och 1. De 

halter som överstiger något eller flera av riktvärdena är i tabellen markerade. För 

sammanfattning av överstigna riktvärden se tabell 4.12. 

I de ytligaste lagren av sediment, 0-2,5 cm (tabell 4.10), överstiger arsenik, bly, koppar, krom 

och zink riktvärdet ISQG. Krom och zink överstiger även PEL i flera av punkterna och bly i 

någon enstaka. Barium, kobolt, koppar, nickel och zink överstiger MPC. Ingen av metallerna 

överstiger SRC. I de något djupare lagren, 2,5-5 cm (tabell 4.11), överstiger arsenik, bly, 

koppar, krom och zink ISQG. Bly överstiger PEL i en punkt, krom överstiger i två punkter 

och zink i två punkter. MPC överstigs av barium i en punkt, av kobolt i två punkter, av koppar 

i en punkt, av nickel i två och av zink samt krom i en. SRC överstigs inte av någon av 

metallerna. Arsenik och koppar överstiger ISQG vid 87,5 % av provpunkterna för båda 

djupen i sediment i Filmsjön, bly och zink vid alla och krom vid 50 % av provpunkterna. PEL 

överstigs av krom och zink vid 50 % av provpunkterna och av bly i 25 %. MPC överstigs av 

barium och zink vid 25 % av provpunkterna, av kobolt och nickel vid 50 %, koppar vid 37,5 

% och krom vid 12,5 % av provpunkterna. 
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Tabell 4.10. Resultat från sedimentprover tagna i Filmsjön på djupet 0-2,5 cm (SGU, 1997). Provpunkternas 

placering gentemot Neråns utlopp ligger från söder till norr i ordningen 2, 4, 5 och 1. Dessa ställs mot 

holländska och kanadensiska riktvärden. Halterna är angivna i mg/kg (SGU, 1997). De metaller som överstiger 

något av riktvärdena är i tabellen markerade.  

  Provpunkter Filmsjön, 0-2,5 cm RIVM CCME 

  1 2 4 5 MPC1 SRC2 ISQG3 PEL4 

Arsenik 6,5 13,5 7,3 6 190 5929 5,9 17 

Barium 62 580 230 63 300 7155 ---   --- 

Bly 56 433 73 55 4800 63085 35 91,3 

Kobolt 10 377 211 8 19 3209  ---  --- 

Koppar 42 164 61 36 73 656 35,7 197 

Krom 20 1563 453 22 1720 42100 37,3 90 

Molybden 5,4 108,3 34,4 4,7 250 23000,5  ---  --- 

Nickel 23 299 149 24 44 2635  ---  --- 

Zink 251 663 366 216 620 6540 123 315 
1) MPC = Holländskt riktvärde för den nivå där 95 % av alla arter skyddas (RIVM, 2001). 
2) SRC = Holländskt riktvärde för den nivå där 50 % av alla arter skyddas.(RIVM, 2001). 
3) ISQG = Kanadensiskt riktvärde för den halt under vilken alla former av akvatiskt liv och ekosystem 

skyddas (CCME, 1995). 
4) PEL = Kanadensiskt riktvärde för den nivå där biologiska effekter nästan alltid kan ses (CCME, 1995). 

 

 

Tabell 4.11. Resultat från sedimentprover tagna i Filmsjön på djupet 2,5-5 cm (SGU, 1997). Provpunkternas 

placering gentemot Neråns utlopp ligger från söder till norr i ordningen 2, 4, 5 och 1. Dessa ställs mot 

holländska och kanadensiska riktvärden. Halterna är angivna i mg/kg (SGU, 1997). De metaller som överstiger 

något av riktvärdena är i tabellen markerade. 

  Provpunkter Filmsjön, 2,5-5 cm RIVM CCME 

  1 2 4 5 MPC1 SRC2 ISQG3 PEL4 

Arsenik 6,3 16,2 7,7 5,6 190 5929 5,9 17 

Barium 59 551 230 62 300 7155     

Bly 50 161 72 56 4800 63085 35 91,3 

Kobolt 9 424 261 8 19 3209     

Koppar 39 185 58 32 73 656 35,7 197 

Krom 17 1842 545 21 1720 42100 37,3 90 

Molybden 5,1 129,2 41 4 250 23000,5     

Nickel 21 468 203 21 44 2635     

Zink 228 769 347 220 620 6540 123 315 
1) MPC = Holländskt riktvärde för den nivå där 95 % av alla arter skyddas (RIVM, 2001). 

2) SRC = Holländskt riktvärde för den nivå där 50 % av alla arter skyddas.(RIVM, 2001). 

3) ISQG = Kanadensiskt riktvärde för den halt under vilken alla former av akvatiskt liv och ekosystem 

skyddas (CCME, 1995). 

4) PEL = Kanadensiskt riktvärde för den nivå där biologiska effekter nästan alltid kan ses (CCME, 1995). 

 

Sedimenthalterna i Filmsjön har jämförts med Naturvårdsverkets tillståndsindelning 

(Naturvårdsverket, 1999). Arsenik och zink varierar mellan klass 2-3, låga till måttligt höga 

halter (tabell 4.12). Bly mellan klass 2-4, låga till höga halter. Koppar varierar klass 3-4, 

måttligt höga till höga halter och krom mellan klass 2-5, låga till mycket höga halter. Nickel 

varierar mellan klasserna 3-5, måttligt höga till mycket höga halter.  
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Tabell 4.12. Sammanfattning av metaller som i sediment i Filmsjön överstiger de kanadensiska (ISQG och PEL) 

eller holländska (MPC och SRC) riktvärdena. Metallens aktuella klassindelning enligt Naturvårdsverkets 

tillståndsindelning (Naturvårdsverket, 1999) visas för de metaller där sådan finns. 

Sediment - Filmsjön 

 ISQG PEL MPC SRC Klass 

Arsenik >80 %    3 

Barium   20-40 %  --- 

Bly >80 % 20-40 %   4 

Kobolt   40-60 %  --- 

Koppar >80 %  20-40 %  4 

Krom 40-60 % 40-60 % <20 %  5 

Molybden     --- 

Nickel   40-60 %  5 

Zink >80 % 40-60 % 20-40 %  3 

 

Riskmatriser 

För att sammanfatta föroreningssituationen för Nerån har matriser för denna upprättats för 

ytvatten och sediment efter hur riktvärdena för ytvatten och sediment överstigs (figur, 4.7 och 

4.8). Den näst högsta uppmätta halten har använts för att inte underskatta risken samt för att 

undvika extremvärden. Även för sedimenten i Filmsjön gjordes en sådan matris (figur, 4.9). 

Matriserna är uppbyggda så att y-axeln visar hur mycket riktvärden överstigs med faktorer 2-

10 (tabell 4.13). Alltså hur många gånger större halten är än riktvärdet. Under faktor två kan 

det inte med säkerhet sägas att riktvärdet överstigs, och vid en faktor 2 överstigs det endast till 

en liten del. Vid en faktor 10 överstigs riktvärdet klart. På x-axeln visas en skala med de 

klasser som metallerna kan delas in i, de metaller det inte finns klasser för har placerats på 

vänster sida om den streckade linjen. Om en metall har halter inom både klass 2 och klass 3 

redovisas de i matrisen ungefär mellan dessa båda. Eftersom både MPC och ISQG för 

sedimenten har använts, har MPC markerats med fet stil för de metaller detta gäller (figur 4.8 

och 4.9).  

 

Tabell 4.13. Utvärderingskriterier för y-axeln i riskmatriser efter hur många faktorer som riktvärde överstigs.  

Utvärderingskriterier 

Överstiger klart >10 faktorer 

 6-10 faktorer 

 2-6 faktorer 

 1-2 faktorer 

Överstiger inte Halt under riktvärde 

 

Utifrån matrisen för ytvatten går att se att varken arsenik, barium, bly, krom, molybden eller 

nickel överstiger MPC (figur 4.7). Sett utifrån matrisen kan det finnas vissa risker rörande 

främst kobolt, koppar och zink. Riskerna kan däremot inte anses vara stora eller akuta då 

halterna varierar i mellan klasserna 1-3 och 2-3, där klass 1 och 2 endast innebär små risker 
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och klass 3 kan innebära effekter i form av reproduktionspåverkan, minskad överlevnad i 

tidiga levnadsstadier och minskat individantal inom arter. Dock kan kobolt, koppar och zink 

även kan bioackumuleras. Detta kan ge ökade risker för individer och arter gällande dessa tre 

metaller, men framförallt för koppar som vidare kan komma att biomagnifieras inom 

ekosystemet.  

Utifrån matrisen för sediment i Nerån går det att se risker för kobolt, koppar, krom och nickel 

när det gäller sedimenten i Nerån (figur 4.8). Framförallt för kobolt, koppar och nickel finns 

utökade risker då dessa kan bioackumuleras, och koppar även biomagnifieras genom 

näringskedjan. Krom däremot vare sig bioackumuleras eller biomagnifieras. Vidare eftersom 

koppar, krom och nickel har en så pass hög tillståndsindelning som säger att tydliga risker 

föreligger även om exponeringen är kortvarig. Det finns alltså stora risker för de organismer 

som lever i, av eller på annat sätt i kontakt med sedimenten i Nerån. 

Utifrån matrisen för sedimenten i Filmsjön ser det något annorlunda ut än för sedimenten i 

Nerån (figur 4.9). Här är det fortfarande kobolt som står för de största riskerna tillsammans 

med krom. Däremot bidrar inte koppar med lika stora risker i Filmsjön som i Nerån. Bly 

ligger i en högre klassindelning här än i Nerån. Halterna för arsenik och zink visar på vissa 

skillnader då riskerna i Filmsjön är något lägre. Riskerna för barium och molybden är också 

lägre inom Filmsjön än i Neråns sediment. 

Figur 4.7. Matris för föroreningssituationen i Neråns ytvatten. På y-axeln visas hur mycket riktvärdet MPC 

överskrids utifrån faktorer. På x-axeln visas en skala för tillståndsindelning mellan klass 1 och klass 5. Till 

vänster om den streckade linjen ligger de metaller där denna indelning inte finns vilket även markeras med 

kursiv text.   
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Figur 4.8. Matris för föroreningssituationen i sedimenten i Nerån. På y-axeln visas hur mycket MPC och ISQG 

överskrids utifrån faktorer. För sedimenten finns flera riktvärden och MPC och ISQG använts, vilket markerats 

med fet stil för MPC. På x-axeln visas en skala för tillståndsindelning mellan klass 1 och klass 5. Till vänster om 

den streckade linjen ligger de metaller där denna indelning inte finns vilket även markeras med kursiv text.  

Figur 4.9. Matris för föroreningssituationen i sedimenten i Filmsjön. På y-axeln visas hur mycket MPC och 

ISQG överskrids utifrån faktorer. För sedimenten finns flera riktvärden och MPC och ISQG använts, vilket 

markerats med fet stil för MPC. På x-axeln visas en skala för tillståndsindelning mellan klass 1 och klass 5. Till 

vänster om den streckade linjen ligger de metaller där denna indelning inte finns vilket även markerats med 

kursiv text.  
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Tidigare undersökningar av sedimenten i Sågdammen, Nerån och Filmsjön visar något andra 

resultat än denna studie. För sedimenten i Sågdammen och Nerån visade tidigare resultat på 

höga halter av metallerna barium, bly, koppar, krom, nickel och zink. Medan det i denna 

studie för Sågdammen och Nerån visade sig vara kobolt istället för bly som fanns i högre 

halter. Tidigare undersökningar av sedimenten i Filmsjön visar höga halter av barium, bly, 

kobolt, krom, molybden och nickel. Medan det i denna studie bedömts att barium och 

molybden inte finns i höga halter. 

Bedömning av miljörisker 

Med riskbedömningen som grund kan sägas att det föreligger risker för den biologiska 

mångfalden i Nerån och Filmsjön och att de kan påverkas negativt av metallutsläppen från 

Österbyverken. Framförallt av halterna metaller i sedimenten. Dels då vissa metaller hamnar 

relativt högt på båda skalorna i matriserna, dels för att höga halter av flera metaller kan verka 

för högre risker för flora och fauna som kommer i kontakt med dem. Då flera av metallerna 

även når upp till klass 3 i tillståndsindelning bör vidare undersökningar göras, i vilka 

ytvattenprover även bör tas i Filmsjön samt se hur och om vidare spridning sker från denna. 

Vad det gäller ytvatten bör metallerna kobolt, koppar och zink undersökas närmare, då dessa 

finns i sådana halter att det kan finnas risker med dem. I Neråns sediment är det framförallt 

barium, kobolt, koppar, krom och nickel som behöver gås vidare med, men även zink och 

arsenik kan medföra vissa risker. Spridning som sker till Filmsjön orsakar att bly, kobolt, 

koppar, krom, nickel och zink kan innebära risker.  

Metaller som återkommer i dessa tre medium är kobolt, koppar, krom, nickel och zink vilka 

då bör fokuseras på vid en eventuell fortsatt utredning av spridningen från Österbyverken. Det 

bör också avgöras vilken påverkan på Filmsjön som beror på utsläpp från Överbyverken och 

vad som beror på andra källor. Till exempel om avloppsreningsverket bidrar med 

metallutsläpp.  
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5. DISKUSSION 

Syftet med examensarbetet var att genomföra en fördjupad undersökning av metallers 

spridning mellan mark, vatten och sediment samt effekter av denna spridning inom 

Österbyverken. Målet var att identifiera befintliga kunskapsluckor kring källor som bidrar till 

påslaget i de massbalanser som finns för Nerån samt att reducera dessa. Detta då påslaget i 

ytvattnet var större än vad som kunde beräknas utifrån halter i grundvatten. Utifrån resultaten 

har en miljöriskbedömning gjorts för områdets eventuella påverkan på Nerån och Filmsjön.  

Marken kan inom Österbyverken ses som primär källa till spridning av föroreningar, antingen 

via ytavrinning direkt till ytvatten eller genom den grundvattenbildning som kontinuerligt sker 

(Bydén m.fl., 2003), vilken då påverkas av markens sammansättning och flyttar föroreningar 

vidare. Grundvattnet kan även påverka sedimenten om detta övergår till ytvattnet genom 

dessa. Sedimenten kan också påverkas av ytvattnet, då det i lugna sjöar och vattendrag kan 

avsättas föroreningar från ytvatten till sedimenten, om än bara tillfället, då dessa även kan 

återgå till ytvattnet längre fram (Bernes, 2001).  

Vattenlevande organismer kan påverkas av föroreningar i ytvatten och sediment vilket kan få 

följder i form av funktionsrubbningar som till exempel ökad infektionskänslighet (Notter, 

1993). Vidare kan detta förhindra enzymers aktivitet samt konkurrera med essentiella metaller 

(Bingman, 1997). Minskad muskelfunktion kan även komma att ses hos fauna (Kihlström, 

1986). Vidare är metaller bioackumulerbara (Notter, 1993) vilket kan leda till att växter får en 

försämrad klorofyllsyntes och påverkad fotosyntes (Kihlström, 1986). Alla dessa effekter 

drabbar individer men även arter kan påverkas genom att reproduktionsförmågan försämras 

och tillväxten minskar. Vissa föroreningar kan biomagnifieras i näringskedjan, vilket i sin tur 

även det kan påverka arter och hela ekosystem. Följden av dessa biologiska effekter kan 

innebära att den biologiska mångfalden kan påverkas (Notter, 1993). 

5.1 Kunskapsluckor 

Volfram har inte kunnat undersökas inom detta arbete som det från början var tänkt. Detta 

eftersom det saknas provtagningsresultat i grundvatten men även då det inte finns riktvärden 

för volfram att tillgå. Detta har även resulterat i att spridning för volfram inte kunnat 

undersökas. Även provresultat för suspenderat material saknas. Om dessa fanns att tillgå 

skulle det kunnat gå att avgöra för i hur stor utsträckning ytvattnet påverkas av sedimenten 

och därifrån senare kunna dra slutsatser om hur stora mängder av metallföroreningarna som 

kommer från andra källor. Om det funnits uppgifter rörande dagvattenupptag och –utsläpp 

hade även detta kunnat undersökas som källa. Detta har dock inte varit möjligt. 

5.2 Massbalanser 

Två utgångspunkter för att identifiera källan användes för att undersöka vad det stora påslaget 

i Nerån kan bero på, tillskott från grundvatten och tillskott från sediment. Utvärderingen 

började med att komplettera massbalanserna för ytvatten med massbalanser för grundvatten. 

Anledningen till detta var att grundvatten påverkas av markens egenskaper inom ett 

avrinningsområde, vilket ger effekt i de ytvatten som detta därefter har utlopp i. Redan 
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tidigare har de stora skillnaderna mellan mängderna metaller i ytvatten och grundvatten varit 

kända. Denna komplettering till massbalanserna syftade till att mer exakt kunna fastställa hur 

stora skillnader det var i mängderna metaller mellan vattnen och vad det kunde bero på. Det 

har kunnat bestämmas att grundvattnet står för en mycket liten del av påslaget i Nerån, och 

det måste därför ske tillskott från en eller flera andra källor.  

Därför jämfördes halterna metaller i ytvatten med halterna i sediment. Anledningen var att se 

om ökningar i halterna för ytvatten skedde i anslutning till de platser där halterna i sediment 

var högre. Detta tydde på att så var fallet, varför ett antagande togs om att det fanns 

suspenderat material från sedimenten i ytvattnet. Detta fanns det inga provresultat för men 

grundtanken utgick från det faktum att ytvattenprover oftast inte filtreras när de tas medan 

grundvattenprover hanteras på just detta sätt. Detta för att de halter i grundvatten som anses 

vara intressanta är de som finns i den lösta fasen och inte de partiklar som fortfarande kan 

binda i marken och bli otillgängliga för biologiskt liv, medan det i ytvatten är den totala 

mängden föroreningar som är intressant eftersom dessa finns tillgängliga och även visar på 

vilka halter som transporteras vidare genom systemet grundvatten till ytvatten. Det finns alltså 

en möjlighet att påslaget från okänd källa till ytvattnet beror på resuspension från sedimenten, 

antingen mekaniskt eller kemiskt, alltså att metaller åter frisätts genom att sedimenten virvlas 

upp eller genom att kemiska reaktioner frisätter dem.  

De tidigare resultaten för ytvattnets massbalans har inte kunnat förklaras trots 

kompletteringen med grundvatten och sediment, även om det kunnat visas att grundvattnet 

bidrar till en liten del av påslaget för de flesta metallerna. Sedimenten kan även de påverka 

påslaget men detta behöver undersökas närmare med till exempel prover för suspenderat 

material innan slutsatser kan dras. 

Det kan finnas andra bidragande källor inom området. Det rinner en bäck öster om 

Sågdammen som sedan går samman med Nerån inne på området. Ett vattenprov har tagits i 

denna bäck (Hifab AB, 2010) i en punkt strax innan den rinner in på Industriområdet. Flera av 

metallerna håller dock liknande halter som Nerån och bäcken bör därför inte vara en 

bidragande orsak till påslaget, men det är en möjlighet. Vidare kan det finnas en förorenad 

punktkälla inom området som inte är identifierad. En annan orsak skulle kunna vara att 

dagvatten som tas upp inom området har Nerån som recipient. Dessa halter skulle dock likna 

de halter som finns i grundvattnet och skulle inte heller de täcka tillskottet från okänd källa, i 

varje fall inte på egen hand.  

För kobolt är påslaget från okänd källa mindre än det som tillkommer genom grundvattnet 

vilket skulle kunna bero på dagvattentillskott.  Speciellt då det längs med Sågdammens 

sydöstra strand och närliggande områden finns förhöjda halter av bland annat kobolt i marken 

(figur 2.2). För molybden och nickel är påslaget från okänd källa endast något större än 

tillskottet från grundvatten och skulle även det skulle kunna bero på dagvatten. Barium har ett 

mycket högt påslag från okänd källa inom Sågdammsområdet, vilket skulle kunna bero på 

dagvatten från Sågdammens nordvästra strand där bariumklorid finns deponerat.  

För molybden inom Industriområdet där det är mindre skillnad mellan påslagen än det är 

inom Sågdammsområdet skulle bäcken kunna bidra till en del av påslaget. För resterande 
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metaller utom barium är dock påslaget från okänd källa så stort att det utifrån de olika 

massbalanserna inte går att säga att ursprunget till påslaget från okänd källa har identifierats. 

Det kan emellertid vara så att, eftersom det för alla metaller utom barium och molybden sker 

en större höjning inom industriområdet, det finns en punktkälla som påverkan Nerån genom 

utsläpp av metallföroreningar. Dessa punktkällor kan vara inom byggnader på området, gamla 

brunnar, eller orsakas av deponier eller de nedgrävda tunnor med okänt innehåll som finns på 

området. Detta kan spridas till omkringliggande mark och vatten, speciellt då äldre deponier 

sällan är anlagda på varken ett säkert sätt eller en säker plats (Bernes, 2001; Persson, 2005). 

Det kan även tänkas att grundvattenflödet inom tillrinningsområdet inte färdas vinkelrätt mot 

Nerån utan även i viss vinkel medströms vilket senarelägger utflödet i Nerån, vilket skulle 

förklara den mindre höjningen i Sågdammsområdet. Detta scenario är trots det inte troligt 

med tanke på föroreningarnas placering gentemot Sågdammen, då dessa ligger så pass nära 

ytvattnet (figur 2.2). Det kan dock vara så att flöden har riktats om med hjälp av 

pumpstationer i närliggande bebyggda området vilket gör att flöde inte längre sker på naturligt 

sätt. Detta kan då påverka grundvattnets utlopp till ytvatten.  

Påslaget från okänd källa kan givetvis vara en kombination av läckage från punktkälla, 

dagvattenavrinning och bäcken inom området. Dessa kan teoretiskt sett tillsammans bidra till 

ett större utsläpp av metaller, men det bör dock undersökas närmare innan slutsatser dras.  

För samtliga metaller utom arsenik, barium och molybden sker det största påslaget till Nerån 

inom Industriområdet. För arsenik sker det lika stora påslag från okänd källa inom 

Sågdammsområdet som inom Industriområdet. För barium och molybden är detta påslag 

större inom Sågdammsområdet. Detta kan tyda på att olika metaller får tillskott från okända 

källor på olika platser inom området.  

5.3 Påverkan från Österbyverken 

En viss del av metallföroreningarna i Nerån kan antas bero på påverkan från Österbyverken. 

Däremot finns det redan innan Nerån når Österbyverken metaller i dess vatten. För arsenik, 

bly, koppar och zink är detta tillskott högre än det som tillkommer genom Österbyverken. För 

arsenik tillkommer ungefär 1,4 kg per år som antas vara från Österbyverken, för bly 1,6 kg, 

för koppar 6,7 kg och för zink 17 kg. För barium är inkommande halter detsamma som de 

som tillkommer, 58 kg per år. För kobolt, krom, molybden, nickel och volfram är 

tillkommande halter högre än inkommande, för kobolt 15,2 kg, för krom 11 kg, för molybden 

31,1 kg, för nickel 5,4 kg och för volfram 1,7 kg. Vidare påverkas sedan vattnet nerströms 

Österbyverken av ett avloppsreningsverk som använder Nerån som recipient vilket också 

antas bidra till höjda metallhalter. 

Det finns alltså källor för påslag i ytvattnet söder om Österbyverken som påverkar vilket syns 

i inkommande vatten, försök till att identifiera dessa källor har dock inte gjorts. Det finns även 

ett avloppsreningsverk med Nerån som recipient norr om Österbyverken som kan bidra med 

föroreningar. Detta behöver däremot undersökas närmare för att se om avloppsreningsverket 

verkligen släpper ut metaller, och i så fall i hur stor utsträckning detta sker. Framförallt om 

effekter för Filmsjön ska undersökas.  
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5.4 Miljöriskbedömning 

De riskmatriser som sammanställts (figur 4.7, 4.8 och 4.9) för att utvärdera riskerna rörande 

metaller inom Österbyverken visar att det finns risker för både Nerån och Filmsjön.  

Riktvärden från olika länder har använts vid denna bedömning eftersom det inte finns svenska 

riktvärden för flera av metallerna. De riktvärden som använts ser mycket olika ut och ligger 

på olika nivåer. Detta beror troligen på att det är olika metoder som använts för att ta fram 

dem, men även för att de inte är framtagna för precis samma syfte. Detta kan leda till 

osäkerheter i bedömningar, men det visar även på de osäkerheter som kan finnas då säkra 

nivåer ska bestämmas (Burgman, 2005) när olika länder bedömer olika situationer på olika 

sätt. Även om MPC ungefär motsvaras av ISQG (Naturvårdsverket, 2008) är dessa 

formulerade på så pass olika sätt att det blir svårt att utgå från båda på annat sätt än att 

separera dem från varandra. Alla riktvärden antogs dock inom arbetet för att inte under- eller 

övervärdera riskerna. 

För att kunna likställa metallerna och deras riktvärden mot varandra har faktorer använts för 

att bestämma en storleksordning för hur mycket olika metallhalter översteg sina riktvärden. I 

riskmatriserna för sediment där både MPC och ISQG har använts finns osäkerheter 

närvarande i bedömningen. För bedömningen behövde grunden för riktvärdena tolkas och 

deras syfte has i åtanke. ISQG är den halt där allt akvatiskt liv skyddas. Detta innebär att om 

riktvärdet överstigs skyddas inte allt akvatiskt liv och de kan utsättas för risker. Gällande 

MPC är detta istället satt till en sådan nivå där 95 % av arterna skyddas. Överstigs MPC finns 

det risker för att färre arter än 95 % skyddas. Båda riktvärdena tyder då på vilka nivåer som 

skyddar akvatiskt liv, de gör det bara i olika utsträckning. Sett till detta kan avgöras att 

överstiget MPC kan komma att föra med sig större risker än överstiget ISQG, då MPC är satt 

så att det redan finns risker för 5 % av arterna vilket ISQG inte är. 

I Neråns ytvatten finns det små risker för metallerna kobolt, koppar och zink. De överstiger 

riktvärden endast måttligt och koppar samt zink ligger strax under klass 3 i tillståndsindelning 

vilket tyder på att endast små risker för biologiska effekter finns. 

I Neråns sediment ser det något annorlunda ut. Metallerna koppar, krom och nickel ligger 

enligt tillståndsindelningen över klass 3. Detta innebär risker för individer men kan även 

innebära ekologiska risker. Kobolt och koppar överstiger riktvärdet MPC klart och även SRC 

vid vissa tillfällen, vilket tyder på att upp till 50 % av arterna kan påverkas av metallen. 

Barium överstiger riktvärdet måttligt i flera punkter och kan därför också bidra med 

eventuella risker. Zink och arsenik överstiger måttligt riktvärdet ISQG enligt riskmatris och 

de överstiger även riktvärdet PEL vilket innebär att effekter av metallerna troligen kan ses. 

Även för bly är så fallet och även koppar och krom överstiger PEL i mindre än en femtedel 

respektive ungefär hälften av provpunkterna.  

För sedimenten i Filmsjön är det bly, kobolt, koppar, krom, nickel och zink som medför störst 

risker. Kobolt överstiger klart riktvärdet MPC. Bly, koppar, krom och nickel har en 

tillståndsindelning inom klass 3 eller högre och risker föreligger för individer och ekologiska 

system. Bly och koppar överstiger tillsammans med zink även riktvärdet PEL vilket tyder på 



33 

 

att effekter troligen kan ses. Även för arsenik kan vissa risker finnas då det i alla provpunkter 

överstiger ISQG. Närmare slutsatser än så kan dock inte dras. 

Förutom de överstigna halter som har identifierats samt de tillståndsindelningar i klasser som 

uppnåtts, måste det även ses till metallens egenskaper. De kan bioackumuleras allihop, om än 

molybden och nickel endast till viss del. Det kan då föreligga risker för individer och även för 

arter inom flora och fauna. Anledningen till att hela arter kan drabbas beror på levnadssätt och 

om flera individer inom arten på plats allihop kommer i kontakt med föroreningarna genom 

till exempel upptag från vattnet, intag av en viss sorts föda och så vidare. Koppar är dock den 

enda metallen som kan biomagnifieras genom den trofiska strukturen, vilken finns i höga 

halter i Neråns sediment. Detta kan på egen hand leda till att ekosystem drabbas, men även de 

metaller som bioackumuleras kan orsaka problem inom ekosystemet om flera individer inom 

samma art drabbas då jämvikten kan förändras. 

De slutsatser som kan dras av detta är att Neråns ytvatten är så förorenat av kobolt, koppar 

och zink att eventuella miljörisker föreligger. För sedimenten i Nerån kan det konstateras att 

metallerna arsenik, bly, kobolt, koppar, krom, nickel och zink bidrar med stora risker. I 

Filmsjöns sediment har det fastställts att bly, kobolt, koppar, krom, nickel och zink medför 

stora risker för miljön. 

 



34 

 

6. SLUTSATSER 

Behandlade frågeställningar 

1. Det fanns kunskapsluckor i det befintliga dataunderlaget och samtliga kvarstår efter 

den fördjupade undersökningen. Resultat för suspenderat material och partiklar i 

ytvatten, upptag och utsläpp av dagvatten och otillräckligt underlag för metallen 

volfram.  

2. De tidigare resultaten för ytvattnets massbalans kunde inte förklaras även om dessa 

kompletterades med tillskott från grundvatten och sediment. Utifrån de olika 

beräkningarna har påslaget från okänd källa i massbalanserna visserligen kunnat 

minskas men ingen av metoderna har kunnat påvisa en ensam orsak till påslaget i 

Nerån. 

3. En viss del av metallföroreningarna i Nerån kan antas bero på påverkan från 

Österbyverken. Däremot finns det redan innan Nerån når Österbyverken metaller i 

dess vatten. Vidare påverkas sedan vattnet nerströms Österbyverken av ett 

avloppsreningsverk som använder Nerån som recipient vilket också kan bidra till 

höjda metallhalter.  

4. Det föreligger risker för den biologiska mångfalden för Nerån och Filmsjön där ån har 

sitt utlopp. Framförallt då flera metaller överstiger riktvärden där arter av flora och 

fauna skyddas, men även då förhöjda halter av flera metaller inom ett begränsat 

område kan verka tillsammans för ökade risker. 

Eventuella åtgärder 

1. Prover för suspenderat material i Nerån kan tas för att fylla denna kunskapslucka, 

likaså kompletterande ytvattenprover i Filmsjön för att tydligare fastställa eventuell 

påverkan i denna. Grundvattenprover för volfram behövs om denna metalls spridning 

ska kunna bestämmas. 

2. Dagvatten och andra källor som kan tänkas bidra till påslaget i Nerån kan även dessa 

provtas för att identifiera källan till det påslag som sker till Nerån som trots detta 

arbete inte kunnat urskiljas. 

3. Påverkan hos flora och fauna kan undersökas närmare i främst Filmsjön men även i 

och omkring Nerån.  
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7. EFTERORD 

Detta examensarbete har skrivits på uppdrag av Hifab AB i Linköping. Anledningen till detta 

var just de oklarheter som fanns rörande skillnaderna i ytvattenhalter och grundvattenhalter av 

metaller. Under min kandidatutbildning vid Umeå Universitets miljö- och 

hälsoskyddsprogram blev jag engagerad av arbete kring förorenad mark och förorenat vatten 

och har sedan dess velat fördjupa mina kunskaper inom dessa områden. Även miljöriskanalys 

har intresserat mig länge vilket var anledningen till att jag sökte vidare till magisteråret inom 

detta vid Linnéuniversitetet efter min kandidatexamen. Därför tackade jag ja till att genomföra 

detta examensarbete då det stämde väl överens med mina intresseområden. Under arbetets 

gång har jag kunnat nyttja teoretiska kunskaper från båda mina utbildningar och jag har lärt 

mig mycket från genomförandet och från de som funnits omkring mig i anslutning till det.  

Därför vill jag till sist tacka de personer som hjälp mig och gjort det möjligt för mig att 

genomföra detta examensarbete. 

Monika Filipsson Som arbetar som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet och 

under arbetet har varit min interna handledare vid utbildningen. 

Monika har hjälp mig lösa problem som jag stött på, följt 

uppbyggnaden av min rapport och kommit med feedback på 

densamma. Hon har hela tiden funnits där som ett stöd om det 

behövts under arbetets gång. 

Annika Åberg Som arbetar som miljökonsult vid Hifab AB och under arbetet har 

varit min externa handledare. Annika har funnits där för att svara 

på frågor, stora som små, och även hjälp mig i utformning av 

rapport och vid genomförande av miljöriskbedömning. 

Pär Elander Som arbetar som miljökonsult vid Hifab AB och var en av de som 

deltog i Hifab AB:s arbete vid Österbyverken. Pär har hjälpt mig 

lägga upp arbetet rörande metoder och undersökningar som kunnat 

vara lämpliga att använda, han har även funnits som ett stöd och 

besvarat frågor som kommit upp.  

Fredrik Andersson Som arbetar som miljökonsult vid Hifab AB och var en av de som 

deltog i Hifab AB:s arbete vid Österbyverken. Fredrik har hjälpt 

mig genom att svara på frågor och har även tagit fram kartor över 

Österbyverken att använda inom examensarbetet.  

Hifab AB i Linköping Jag vill slutligen rikta ett tack till alla som arbetar på Hifab AB i 

Linköping. Ni har alla varit så välkomnande och visat intresse för 

och följt mitt arbete under hösten och våren 2010-2011. Tack för 

att jag fått delta i ert dagliga arbete och er gemenskap.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Massbalanser med tillskott från grundvatten 
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Bilaga 2 – Massbalanser med övre konfidensgräns 
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Bilaga 3 – Massbalans med median för Kd-värde 
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Bilaga 4 – Jämförelse av halters fördelning i sediment med ökningar i 

ytvattenhalter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 



12 

 



13 

 

Bilaga 5 – Metaller i ytvatten med överstigna riktvärden 
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Bilaga 6 – Sediment med överstigna riktvärden 
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