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Sammanfattning 
I Åmmeberg pågick anrikning av malm från mitten av 1860-talet fram till 1970-talet. 
Restprodukterna från anrikningen i Åmmeberg och Zinkgruvan, den så kallade vasksanden, 
har deponerats runt Åmmeberg och i Vättern. När Askersunds kommun undersökte 
Åmmebergs badplats hittades vasksand på badplatsen med höga mängder av metaller som bly, 
arsenik och kadmium.  I denna rapport redovisas en utökad riskbedömning av bly, arsenik och 
kadmium vid badplatsen. 

Provtagningen genomfördes den 2 maj 2016 av Structor Miljöteknik AB. Totalt togs sju prov 
varav ett samlingsprov på ytsand, tre separata prov på 0,2-0,4 meters djup och tre på  
0,4-0,6 meters djup. Sandproverna analyserades för metaller, torrsubstans samt 
biotillgänglighet. Metallerna som analyserades var bly, arsenik, kadmium, zink, kvicksilver, 
koppar, barium, kobolt, krom, nickel och vanadin. Vid provtagning av förorenad mark 
jämförs halterna med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark (KM), som bostäder och 
lekplatser, samt mindre känslig mark (MKM) dit kontor och industrier med mera räknas. 
Möjlig exponering har beräknats för barn på 1 år med och utan pica-beteende och en vuxen 
kvinna. Pica-beteende kallas det när barn har extra stor benägenhet att stoppa saker i munnen. 
En vuxen kvinna exponeras via damm på badplatsen och beräkningarna gjordes för att titta på 
möjlig exponering hos ett foster.  
 
Bly, arsenik och kadmium var de metaller som var styrande gällande påverkan på hälsan. Alla 
provpunkter för bly (5 800-10 200 mg/kg TS), arsenik (26-180 mg/kg TS) och kadmium (27-
59 mg/kg TS) var över respektive riktvärde för MKM på 400 för bly, 25 för arsenik och 15 
mg/kg TS för kadmium. För arsenik sågs den högsta halten i det översta sandlagret. Biotill-
gängligheten varierade mellan 21-79 % för bly, 10-12 % för arsenik och 16-17 % för 
kadmium.  

Beräkningarna av exponering visade att:  
• exponeringen för bly hos barn är hög jämfört med de mängder där påverkan på barns 

utveckling har setts med mängder som är 16-26 gånger högre för barn och  
1 000-1 600 gånger högre för barn med pica-beteende 

• exponeringen för bly hos ett foster skulle kunna komma upp i mängder som påverkar 
fostrets utveckling negativt 

• exponeringen för arsenik skulle kanske kunna komma upp i mängder som ger 
akuteffekt hos ett barn med pica-beteende om hänsyn inte tas till biotillgängligheten 

• hos barn med pica-beteende kan vistelse på badplatsen under en vecka per år ge en 
betydande mängd kadmium 

 

Eftersom bly, arsenik och kadmium är kända för att ha allvarliga hälsoeffekter, speciellt hos 
barn, är det önskvärt att hålla exponeringen för dessa ämnen så låg som möjligt. Därför är det 
extra viktigt att ta bort kända exponeringskällor. För bly finns inte heller någon säker nivå 
vilket gör att all exponering kan påverka barns hälsa.  
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1 Bakgrund 
I Åmmeberg pågick anrikning av malm från mitten av 1860-talet fram till 1970-talet. 
Restprodukterna från anrikningen i Åmmeberg och Zinkgruvan, den så kallade vasksanden, 
har deponerats runt Åmmeberg och i Vättern. På så sätt har nya landområden skapats som till 
exempel Askersunds golfbana. Zinkgruvan Mining AB har genomfört markundersökningar i 
en så kallad huvudstudie för delar av området och funnit betydande mängder metaller i 
vasksanden. I anslutning till golfbanan ligger Åmmebergs badplats som är en kommunal 
badplats inom Askersunds kommun (Figur 1-3). Askersunds kommun ville undersöka om 
vasksand även fanns på badplatsen och därför anlitades Structor Miljöteknik AB som 
genomförde enklare mätningar av metaller med en så kallad XRF. Mätningarna visade att det 
fanns vasksand på badplatsen och höga halter av metaller som bly, arsenik och kadmium 
uppmättes.  

Utifrån dessa resultat kontaktade Andreas Johansson på Sydnärkes Miljöförvaltning  
Arbets- och miljömedicin (AMM), Region Örebro län i maj 2016 för att diskutera riskerna 
med metallerna på badplatsen. Ett möte bokades in mellan Askersunds kommun,  
Sydnärkes Miljöförvaltning, Länsstyrelsen Örebro och AMM. Vid mötet beslutades att: 

• utifrån de preliminära mätningarna av metaller stänga badplatsen 
• hålla ett informationsmöte om de preliminära resultaten i Åmmeberg 
• skicka skriftlig information om stängningen och inbjudan till informationsmötet till 

boende och sommarstugeägare i området 
• frågor och svar skulle tas fram av AMM och Askersunds kommun och publiceras på 

kommunens hemsida 
• en utökad riskbedömning skulle göras när sandproverna hade analyserats för 

biotillgänglighet och metaller med en mer tillförlitlig metod 
 

I denna rapport redovisas den utökade riskbedömningen medan de andra punkterna 
genomfördes under maj 2016. 

 
Figur 1 och 2. Bilder från badplatsen i Åmmeberg den 20 maj 2016. 
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Figur 3. Karta över Åmmeberg som visar var badplatsen är belägen. 

 

1.1 Förorenad mark 
Det finns ett stort antal förorenade områden i Sverige. Därför har Naturvårdsverket tagit fram 
riktvärden för skydd av markmiljön och människors hälsa beroende på hur ett område 
används. Områden där människor vistas dagligen inkluderar bostäder, lekplatser, daghem med 
mera och benämns känslig mark (KM). Dessutom finns riktvärden för mindre känslig mark 
(MKM) dit kontor, industrier, vägar med mera räknas och det ska motsvara områden där 
människor inte vistas dagligen. Riktvärdena anger den nivå där risken för negativa effekter för 
människor och miljö är acceptabel. Vasksanden som finns på området innehåller tungmetaller 
vilka är kemiska grundämnen som inte kan brytas ner. Vid mätningarna identifierades höga 
halter av bly, arsenik och kadmium vilka var de huvudsakliga metaller som skulle kunna 
påverka hälsan negativt vid vistelse på badplatsen.  I Tabell 1 anges Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för bly, arsenik och kadmium. Nedan följer också kortfattad information 
om respektive ämne.  
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Tabell 1. Naturvårdsverkets generella riktvärden för bly, arsenik och kadmium angivet för 
KM, känslig markanvändning, och MKM, mindre känslig markanvändning[1]. 
Ämne KM (mg/kg TS) MKM (mg/kg TS) 
Bly 50 400 
Arsenik 10 25 
Kadmium 0,5 15 
 
 

1.2 Bly 
Spridning av bly i miljön har minskat på senare tid, tack vare blyfri bensin, varför vår 
huvudsakliga exponering för bly idag sker via livsmedel. Det är generellt låga halter i 
livsmedel, men skaldjur, lever från vilt och vissa vildväxande svampar kan innehålla förhöjda 
halter [2]. Bly tas upp i blodet från mag-tarmkanalen i olika grad. Om bly kommer in i 
kroppen med maten tas mellan 4 och 21 % upp i blodet och upptaget kan öka till 70 % om 
man får i sig bly på fastande mage [3]. När bly väl har kommit in i kroppen ansamlas det i 
skelettet och utsöndras mycket långsamt.  

Barn och foster är extra känsliga för bly eftersom utveckling av nervsystemet sker. När det 
gäller foster kan de neurologiska effekterna uppstå vid blynivåer som inte ger någon påverkan 
på modern [4]. Studier har visat att det finns risk för neurotoxiska effekter om vi utsätts för 
bly oberoende av hur låga halterna är. I en svensk studie från 2015 har man sett att exponering 
för mycket låga halter bly i barndomen påverkar den mentala utvecklingen och effekten 
kvarstår under många år [5]. Det gör att det inte finns någon säker nivå utan det är viktigt att 
alltid hålla exponeringen så låg som möjligt för att minska negativ påverkan av bly [2].  

Hos vuxna individer är de kritiska effekterna njurskada och förhöjning av blodtrycket [6]. Ett 
tidigare tolerabelt veckointag om 0,025 mg/kg kroppsvikt per vecka har dragits tillbaka 
eftersom man inte kunnat påvisa någon lägsta nivå vid vilken hälsoeffekter uppkommer [7].  

Det finns inget värde för akuttoxiska effekter vid förtäring av bly, men för barn kan ett intag 
av 0,00050 mg/kg kroppsvikt och dag påverka barns utveckling negativt [8]. I dag ligger 
medelintaget av bly redan över den nivå där effekter ses [2]. 

 

1.3 Arsenik 
Den största källan till exponering för arsenik är kost, dricksvatten och tobaksrökning. 
Arsenikhalten i dricksvatten varierar kraftigt och kan i egen brunn vara mycket hög i vissa 
delar av landet [9]. Arsenik förekommer i huvudsak i två former, organisk och oorganisk 
form. Den oorganiska formen är den mest toxiska för människor, medan den organiska är 
relativt ofarlig och förekommer ofta i skaldjur [10]. De flesta former av arsenik som 
förekommer i löst form i vatten tas upp nästan fullständigt i mag-tarmkanalen [3].  
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Den största delen av arsenik utsöndras snabbt i urin [9]. Vid akut arsenikförgiftning kan 
hjärta, njurar och lever påverkas. I svåra fall kan det ge nervskador, förlamningar och leda till 
döden. Vid långvarig exponering kan arsenik orsaka hudförändringar, hudcancer samt cancer i 
njurar, njurbäcken, lever och lungor [3].  

Tidigare fanns ett föreslaget tolerabelt veckointag för arsenik på 0,015 mg/kg kroppsvikt per 
vecka, men denna rekommendation drogs tillbaka av Världshälsoorganisationen (WHO) 2010 
[11]. Detta skedde efter att nya epidemiologiska studier visat att marginalen mellan det 
föreslagna tolerabla veckointaget och intag som visats kunna ge hälsoeffekter var för liten 
[12]. Det innebär att man riskerar att drabbas av hälsoeffekter av arsenik vid lägre intag än 
man tidigare har trott. Vid ett engångsintag av arsenik på 0,050 mg/kg kroppsvikt finns risk 
för akuta effekter [13]. Detta skulle innebära att om ett barn på 10 kg får i sig 0,50 mg arsenik 
vid ett tillfälle finns det risk för akuta effekter. De tidigaste akuta effekterna vid arsenikintag 
är diarré och kräkningar. 

 

1.4 Kadmium 
Kadmium har spridits i miljön genom bland annat gruv- och metallindustrin samt via 
handelsgödsel och avloppsslam. [14]. Vår exponering för kadmium sker främst genom mat 
och rökning. I maten kan man hitta högst halter i njure, lever, skaldjur och viss svamp. Potatis 
och produkter gjorda av säd står dock för den största exponeringen eftersom vi äter mer av 
dessa produkter [15]. Kadmium tas upp i kroppen från födan via mag-tarmkanalen och man 
brukar schablonartat räkna med 5 % upptag [3]. Upptaget kan vara högre vid järnbrist, som är 
vanligt hos kvinnor i fertil ålder [14].  

Kadmium lagras i njurarna och får man i sig mycket kadmium under längre tid kan njurarna 
skadas [15]. Exponering för höga halter av kadmium kan också leda till benskörhet och 
frakturer som kan visa sig senare i livet [14]. Kemikalieinspektionen uppskattar att den andel 
av frakturerna som beror på att vi har kadmium i maten är 11 % i genomsnitt, 13 % för 
kvinnor och 7 % för män [16]. Även påverkan på barns tillväxt och mentala utveckling kan 
ses [2].  

EFSA har bedömt att ett tolerabelt veckointag på 0,0025 mg/kg kroppsvikt och vecka är en 
säker nivå där allvarliga effekter inte förväntas uppstå. Nivån är nästan tre gånger lägre än den 
tidigare nivån fram till 2009 [14].  
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1.5 Exponeringsvägar 
De människor som kan tänkas exponeras för föroreningarna från området är barn och vuxna 
som besöker området tillfälligt eller regelbundet för bad eller annan aktivitet. När man gör en 
riskbedömning för kontakt med förorenad jord eller sand utgår man ifrån de tre primära 
exponeringsvägar som är av störst betydelse (figur 2),  

• förtäring  
• exponering av hud  
• inandning 

 

Barn och vuxna som vistas inom området kan få i sig förorenad sand via munnen antingen 
genom att sand tas in direkt i munnen, att sandiga fingrar stoppas i munnen eller att damm 
fastnar i mun och svalg. Vi bedömer att förtäring av sand är den största risken vid badplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Föroreningars olika exponeringsvägar [17]. 

 

Förtäring av kontaminerad sand kan ge en betydande exponering för föroreningar. Detta gäller 
framförallt hos små barn, som har ett naturligt beteende att stoppa föremål och fingrar i 
munnen. Naturvårdsverkets uppskattning är att intaget av jord eller sand via munnen är cirka 
20 mg/dag hos vuxna och 80 mg/dag hos barn vid vistelse på områden som klassas som 
fritidsområden där MKM gäller. Enstaka barn har extra stor benägenhet att stoppa saker i 
munnen, ett så kallat pica-beteende. När Naturvårdsverket värderar risken för toxiska effekter 
hos barn med pica-beteende uppskattas intaget till 5 000 mg/dag [18].  

Upptaget vid förtäring sker främst i mag-tarmsystemet [17]. Magsäckens sura miljö gör att 
föroreningarna lättare lossnar från det fasta materialet och kan då lättare tas upp i blodet. 
Biotillgänglighet är ett mått på hur mycket av ett ämne som kan tas upp i kroppen. Detta är 
viktigt att ta hänsyn till eftersom endast det som tas upp i kroppen kan påverka hälsan. 
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Föroreningar i sand har oftast lägre biotillgänglighet än vad som antagits vid bestämning av 
generella riktvärden för förorenad mark. För Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM 
och KM antas biotillgänglighetsfaktorn vara 1, vilket betyder ett upptag på 100 % [19]. 
Biotillgängligheten kan testas genom laboratorieförsök där man simulerar miljön i saliv, mage 
och tarmsystem i olika steg och ser hur olika förhållanden frigör metallerna [17]. 

 
 

2 Metod 

2.1 Provtagning och analys 
Provtagningen genomfördes den 2 maj 2016 av Structor Miljöteknik AB [20]. Stranden 
delades in i fyra delområden och prov från strandytan och sediment i vattnet togs. Totalt togs 
sju prov varav ett samlingsprov på ytsand, tre separata prov på 0,2-0,4 meters djup och tre på 
0,4-0,6 meters djup.  
 
ALS Scandinavia AB genomförde analyser av metaller och torrsubstans i sandproven medan 
Statens Geotekniska Institut (SGI) och Eurofins utförde biotillgänglighetstest. Metaller som 
analyserades var bly, arsenik, kadmium, zink, kvicksilver, koppar, barium, kobolt, krom, 
nickel och vanadin. 
 

2.2 Beräkningar 
Beräkningar har gjorts för att titta på möjlig exponering för bly, arsenik och kadmium vid 
förtäring av sand från området för barn på cirka 1 år (10 kg) och vuxen kvinna (60 kg). 
Följande formler har använts: 
 
Intag (mg) = Halt (mg/kg TS) * torrvikt * Intagen mängd sand (mg)  (1) 
 
Intag (mg) = Halt (mg/kg TS) * torrvikt * Intagen mängd sand (mg) * biotillgänglighet           (2) 

 

För beräkningar vid intag av sand har vi använt mängden 80 mg för barn, 5 000 mg för barn 
med pica-beteende och 20 mg för en vuxen kvinna. Beräkningar för en vuxen kvinna gjordes 
för att titta på möjlig exponering hos ett foster.  

För att relatera mängderna till hälsoeffekter och risk har upptaget för bly jämförts med den 
mängd på 0,00050 mg/kg kroppsvikt och dag där påverkan på barns utveckling har setts [8]. 
Vi förutsätter att samma nivå kan ha negativ hälsopåverkan på ett foster. För ett barn på 10 kg 
motsvarar det 0,0050 mg/dag och för en kvinna på 60 kg motsvarar det 0,030 mg/dag. 
Eftersom halterna av bly kan överskridas vid enstaka gånger utan fara för hälsan kan 
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jämförelse göras med en årlig mängd som påverkar ett barns utveckling. För ett barn på 10 kg 
är den mängden 1,8 mg/år. 

För arsenik jämförs mängderna med mängden 0,050 mg/kg kroppsvikt där det finns en risk 
för att akuteffekter uppstår. Detta skulle innebära att om ett barn på 10 kg får i sig 0,50 mg 
arsenik finns det risk för akuta effekter. 

För kadmium jämförs mängden med det tolerabla veckointaget på 0,0025 mg/kg kroppsvikt. 
Eftersom det tolerabla veckointaget kan överskridas enstaka gånger utan fara för hälsan kan 
jämförelse göras med en tolerabel årlig mängd som för ett barn på 10 kg är 1,3 mg/år. 

 
 

3 Resultat 
Halterna av zink (27 000-50 000 mg/kg TS) var på alla provpunkter över riktvärdet för MKM 
på 500 mg/kg TS. Värdena för koppar (45-140 mg/kg TS) och kvicksilver  
(0,25-0,35 mg/kg TS) var över riktvärdena för KM, 80 respektive 0,25 mg/kg TS, på de flesta 
provpunkterna. Halterna av övriga metaller var under gällande riktvärden för både MKM och 
KM. Halterna av bly, arsenik och kadmium var på alla provpunkter över respektive riktvärde 
för MKM, se Tabell 3 och Bilaga 1. För arsenik sågs den högsta halten i det översta 
sandlagret.  
 

Tabell 3. Halter av bly, arsenik och kadmium på olika djup.  
Djup  Halt (mg/kg TS)  
(meter) Bly Arsenik Kadmium 
   0-0,4 5 800 180 31 
0,2-0,4 8 400 37 39 
0,2-0,4 7 800 26 27 
0,2-0,4 9 300 75 43 
0,4-0,6 8 300 60 46 
0,4-0,6 10 200 59 59 
0,4-0,6 8 900 45 55 

 KM 50 10 0,5 
 MKM 400 25 15 
 
 
Halten torrsubstans (TS) varierade mellan 73 och 84 % för respektive prov, se Bilaga 1. 
Biotillgängligheten varierade mellan 21 och 79 % för bly, 10 och 12 % för arsenik och mellan 
16 och 17 % för kadmium, se Bilaga 2.  
 
Beräkningar för exponering gjordes endast för bly, arsenik och kadmium som uppmätts vid 
badplatsen eftersom de var de avgörande metallerna när det gällde påverkan på hälsan.  
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3.1 Exponering för bly 
Exponeringen hos barn varierade mellan 0,39 och 0,62 mg/dag och hos barn med pica-
beteende mellan 24 och 39 mg/dag (Tabell 4). Dessa mängder har vi jämfört med den mängd 
som har visat ge påverkan på barns utveckling, som för ett barn på 10 kg är 0,0050 mg/dag. 
För barn som vistas en dag på badplatsen är då mängderna 77-120 gånger högre än den 
mängd som ger hälsoeffekter medan de för barn med pica-beteende är 5 000- 8 000 gånger 
högre. Beräkningar för en vuxen kvinna visade på ett intag av 0,097-0,16 mg bly per dag. För 
en kvinna på 60 kg är dessa mängder 3-5 gånger så höga för kvinnan och fostret jämfört med 
den mängd som visats påverka fosters utveckling (0,030 mg/dag). 
 

Tabell 4. Mängden bly som ett barn, ett barn med pica-beteende och en kvinna får i sig utifrån de 
högsta halterna vid de tre olika djupen. I beräkningar antas att ett barn får i sig 80 mg sand, ett barn 
med pica-beteende får i sig 5 000 mg och en kvinna får i sig 20 mg sand.  

Djup  Mängd bly (mg/dag)  
(m) Barn Barn med pica-beteende Kvinna 
0-0,4 0,39 24 0,097 
0,2-0,4 0,61 38 0,15 
0,4-0,6 0,62 39 0,16 
 
 
Biotillgängligheten av bly var 79 % respektive 21 %. Om vi antar att biotillgängligheten är 
21 % så är upptaget hos barn 0,081-0,13 mg/dag och hos barn med pica-beteende mellan  
5,1 och 8,2 mg/dag (Tabell 5). Dessa nivåer motsvarar mängder som är 16-26 gånger högre än 
den mängd som kan påverka barns utveckling och 1 000-1 600 gånger högre för pica-barn. 
För en kvinna skulle upptaget vara 0,020-0,032 mg/dag vilket är i ungefär samma nivå som 
den mängd som skulle kunna påverka fostrets utveckling. 
 
Tabell 5. Mängden bly som ett barn, ett barn med pica-beteende och en kvinna får i sig utifrån de 
högsta halterna vid de tre olika djupen med hänsyn taget till en biotillgänglighet på 21 %. I  
beräkningar antas att ett barn får i sig 80 mg sand, ett barn med pica-beteende får i sig 5 000 mg och 
en kvinna får i sig 20 mg sand.  

Djup  Mängd bly (mg/dag)  
(m) Barn Barn med pica-beteende Kvinna 
0-0,4 0,081 5,1 0,020 
0,2-0,4 0,13 8,0 0,032 
0,4-0,6 0,13 8,2 0,032 
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För att relatera mängden bly som barn kan få i sig under en dag respektive en veckas besök på 
badplatsen har beräkningar gjorts i förhållande till den årliga mängd som påverkar barns 
utveckling, vilket är 1,8 mg/år för ett barn på 10 kg. 

Beräkningar visar att mängden kan hamna på 21 % och upp till 150 gånger över den årliga 
mängden som påverkar barns utveckling (Tabell 6). Om hänsyn tas till en biotillgänglighet på 
21 % så ligger mängderna för pica-barn vid en dags vistelse på badplatsen på 2,8-4,5 gånger 
den årliga mängden. För barn bidrar en veckas vistelse med 31-50 % av en årlig mängd som 
påverkar barns utveckling.  

 
Tabell 6. Exponeringen för bly hos barn och barn med pica-beteende i relation till årlig mängd som 
påverkar barns utveckling, vilket är 1,8 mg/år för ett barn på 10 kg. Beräkningarna har gjorts för de 
högsta halterna vid de tre olika djupen samt för vistelse på badplatsen under en dag respektive en 
vecka. I beräkningar antas att ett barn får i sig 80 mg sand och ett barn med pica-beteende får i sig 
5 000 mg. Ett värde på 1 eller över visar på mängder som är lika med årlig mängd som påverkar barns 
utveckling eller högre. 

Djup  
Exponering för bly jämfört med årlig dos som  

påverkar barns utveckling  
(m)  Barn   Barn med pica-beteende  

 
1 dag/år 1 vecka/år 1 dag/år 1 vecka/år 

0-0,4 0,21 1,5 13 93 
0,2-0,4 0,34 2,3 21 150 
0,4-0,6 0,34 2,4 21 150 
 

3.2 Exponering för arsenik 
Exponeringen för arsenik redovisas i Tabell 7 där mängderna för barn, barn med pica-
beteende och kvinnor och varierar mellan 0,0012-0,76 mg. För ett barn på 10 kg kan 
akuteffekter ses vid ett engångsintag av arsenik på 0,50 mg och för en kvinna på 60 kg vid ett 
engångsintag på 3,0 mg. Om värdena jämförs med denna mängd så överstiger värdet för barn 
med pica-beteende den mängden 1,5 gång för provet i det översta sandlagret. 
  
Tabell 7. Mängden arsenik som ett barn, ett barn med pica-beteende och en kvinna får i sig utifrån de 
högsta halterna vid de tre olika djupen. I beräkningar antas att ett barn får i sig 80 mg sand, ett barn 
med pica-beteende får i sig 5 000 mg och en kvinna får i sig 20 mg sand.  

Djup  Mängd arsenik (mg)  
(m) Barn Barn med pica-beteende Kvinna 
0-0,4 0,012 0,76 0,0030 
0,2-0,4 0,0060 0,38 0,0015 
0,4-0,6 0,0048 0,30 0,0012 
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Om hänsyn tas till en biotillgänglighet på 10 % av arsenik så överstiger inget av värdena de 
mängder som kan ge akuta effekter.  

 

3.3 Exponering för kadmium 
För kadmium jämförs mängden med det tolerabla veckointaget på 0,0025 mg/kg kroppsvikt. 
Eftersom det tolerabla veckointaget kan överskridas enstaka gånger utan fara för hälsan kan 
jämförelse göras med en tolerabel årlig mängd som för ett barn på 10 kg är 1,3 mg/år.  

Beräkningarna för besök under en vecka respektive en månad per år på badplatsen visar att 
mängden kan hamna på samma nivå och upp till 5 gånger över det tolerabla årsintaget 
(Tabell 8). Om hänsyn tas till en biotillgänglighet på 16 % så ligger mängderna för pica-barn 
vid en månads vistelse på badplatsen på halva till nästan hela den tolerabla mängden under ett 
år.  

Tabell 8. Exponeringen för kadmium hos barn och barn med pica-beteende i relation till ett tolerabelt 
intag på 1,3 mg/år för ett barn på 10 kg. Beräkningarna har gjorts för de högsta halterna vid de tre 
olika djupen samt för vistelse på badplatsen under en vecka respektive en månad. I beräkningar antas 
att ett barn får i sig 80 mg sand och ett barn med pica-beteende får i sig 5 000 mg. Ett värde på 1 eller 
över visar på mängder som är lika med det tolerabla årsintaget eller högre.  
Djup  Exponering för kadmium jämfört med årligt tolerabelt intag  
(m)  Barn   Barn med pica-beteende  

 
1 vecka/år 1 månad/år 1 vecka/år 1 månad/år 

0-0,4 0,011 0,048 0,70 3,0 
0,2-0,4 0,016 0,066 0,97 4,2 
0,4-0,6 0,019 0,083 1,2 5,2 
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4 Diskussion  

4.1 Höga halter av hälsopåverkande metaller uppmättes 
Mätningar av metaller i marken visade på höga halter och för bly, arsenik, kadmium och zink 
och alla värden var över riktvärdena för MKM medan flera av värdena för koppar och 
kvicksilver var över riktvärdena för KM. Beräkningar av hälsoeffekt har dock endast gjorts 
för bly, arsenik och kadmium eftersom de visade sig vara de avgörande metallerna gällande 
påverkan på hälsan.  

 

4.2 Barn kan få i sig höga halter av bly 
Det har länge varit känt att bly påverkar vår hälsa och att barn är speciellt känsliga. Senare 
studier har också visat att det inte finns någon nivå av bly som är säker utan man vill därför 
alltid sträva efter en så låg exponering som möjligt. Eftersom ingen säker nivå finns jämför vi 
mängderna som ett barn kan få i sig med mängder där man har sett påverkan på barns 
utveckling vid kontinuerlig exponering. Denna jämförelse visar på mycket höga mängder av 
bly hos barn, både med och utan pica-beteende. Mängderna är mycket höga även vid 
beräkningar på den lägsta biotillgängligheten och överskrider 16-1 600 gånger den mängd 
som kan påverka barns utveckling.  
 

För att relatera mängden bly som barn kan få i sig under en dag respektive en veckas besök på 
badplatsen har beräkningar gjorts i förhållande till den årliga mängd som påverkar barns 
utveckling. Beräkningarna för besök under en dag respektive en vecka per år på badplatsen 
visar att mängden kan hamna på 21 % och upp till 150 gånger över den mängd som påverkar 
barns utveckling. Om hänsyn tas till en biotillgänglighet på 21 % så ligger mängderna för 
pica-barn vid en dags vistelse på badplatsen på 2,8-4,5 gånger över den årliga mängd som 
påverkar pica-barns utveckling. För barn bidrar en veckas vistelse med 31-50% av en årlig 
mängd som påverkar barns utveckling. 

Detta visar på en risk för mycket hög exponering för bly hos barn. Eftersom det inte heller 
finns någon säker nivå och all exponering kan påverka barns hälsa kan dessa beräkningar vara 
en underskattning av effekten. Beräkning visar också att enstaka besök på badplatsen ger en 
hög mängd av bly och eftersom vi har en kontinuerlig exponering för bly från andra källor i 
samhället bör denna exponering begränsas.  
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4.3 Bly kan påverka foster 
Beräkningar av exponering har också gjorts för en vuxen kvinna. Detta gjordes för att titta på 
möjlig exponering hos ett foster. Bly kan påverka foster och eftersom foster utvecklas är de 
extra känsliga. Studier visar att halterna av bly i blod hos mamman och fostret är i ungefär 
samma nivå. Om den gravida kvinnan är exponerad så är även fostret det. Beräkningarna för 
en vuxen kvinna som vistas på platsen visar på en ungefärlig nivå med de mängder som kan 
påverka ett fosters hälsa även när hänsyn har tagits till en biotillgänglighet på 21 %.  
 

4.4 Möjlig risk för akuthalter av arsenik  
Halten av arsenik i det övre sandlagret är så hög att barn med pica-beteende skulle kunna få i 
sig 1,5 gånger så mycket arsenik som den halt som kan ge akutpåverkan. Eftersom de högsta 
halterna av arsenik uppmättes i det övre sandlagret gör att det är mer sannolikt att personer 
som vistas inom området blir exponerade. Om hänsyn till biotillgängligheten tas så kommer 
dock inget värde överskrida halten som kan ge akuteffekt.  

 

4.5 Exponeringen för kadmium behöver minskas  
Kadmium är ett ämne som vi alla exponeras för, huvudsakligen via vår föda. Bedömningen är 
också att halterna redan idag är så höga att de leder till hälsoeffekter. Man räknar till exempel 
att 11 % av alla benbrott i Sverige orsakas av förhöjda halter av kadmium i maten. Därför är 
det viktigt att sänka exponeringen för kadmium.  
 
Beräkningarna visar att exponeringen för kadmium hos barn med pica-beteende vid vistelse 
på platsen en vecka till en månad per år är upp till 5 gånger så hög som det tolerabla 
årsintaget. När hänsyn tas till en biotillgänglighet på 16 % så exponeras pica-barn för 
mängder i nivå med halva till nästan hela det tolerabla årsintaget vid en månads vistelse på 
badplatsen per år. Även vistelse på en vecka ger ett betydande tillskott av kadmium.  
Vistelse på badplatsen kan därför ge stort tillskott av kadmium och eftersom vi redan är högt 
exponerade för kadmium via mat är det därför viktigt att ta bort kända exponeringskällor. 
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5 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan sägas att beräkningarna visar att:  

• exponeringen för bly hos barn är hög jämfört med de mängder där påverkan på barns 
utveckling har setts 

• exponeringen för bly hos ett foster skulle kunna komma upp i mängder som påverkar 
fostrets utveckling negativt 

• exponering för arsenik skulle kanske kunna komma upp i mängder som ger akuteffekt 
för ett barn med pica-beteende om hänsyn inte tas till biotillgängligheten 

• hos barn med pica-beteende kan vistelse på badplatsen under en vecka per år ge en 
betydande mängd kadmium 

 

Eftersom bly, arsenik och kadmium är kända för att ha allvarliga hälsoeffekter, speciellt för 
barn, är det önskvärt att hålla exponeringen för dessa ämnen så låg som möjligt. Därför är det 
extra viktigt att ta bort kända exponeringskällor. För bly finns inte heller någon säker nivå 
vilket gör att all exponering kan påverka barns hälsa.  
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Sweden

Projekt 6051-025

Analys: MS1-JM

Er beteckning SMA_2

Provtagare Ola Westman
Provtagningsdatum 2016-05-02

Labnummer U11254509
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 80.0 2% % 1 V EVWA
As 36.9 10.1 mg/kg TS 2 H ENMU
Ba 30.0 6.9 mg/kg TS 2 H ENMU
Cd 39.3 9.1 mg/kg TS 2 H ENMU
Co 6.73 1.68 mg/kg TS 2 H ENMU
Cr 3.03 0.60 mg/kg TS 2 H ENMU
Cu 94.6 19.9 mg/kg TS 2 H ENMU
Hg 0.289 0.086 mg/kg TS 2 H ENMU
Ni 3.61 0.97 mg/kg TS 2 H ENMU
Pb 8420 1720 mg/kg TS 2 H NATO
V 7.14 1.53 mg/kg TS 2 H ENMU
Zn 39700 7530 mg/kg TS 2 H NATO

Er beteckning SMA_3

Provtagare Ola Westman
Provtagningsdatum 2016-05-02

Labnummer U11254510
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 83.6 2% % 1 V EVWA
As 60.4 16.5 mg/kg TS 2 H ENMU
Ba 24.9 5.7 mg/kg TS 2 H ENMU
Cd 46.8 10.8 mg/kg TS 2 H ENMU
Co 8.99 2.17 mg/kg TS 2 H ENMU
Cr 2.83 0.56 mg/kg TS 2 H ENMU
Cu 112 24 mg/kg TS 2 H ENMU
Hg 0.288 0.087 mg/kg TS 2 H ENMU
Ni 5.46 1.46 mg/kg TS 2 H ENMU
Pb 8320 1690 mg/kg TS 2 H NATO
V 6.78 1.45 mg/kg TS 2 H ENMU
Zn 39400 7440 mg/kg TS 2 H NATO
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Er beteckning SMB_2

Provtagare Ola Westman
Provtagningsdatum 2016-05-02

Labnummer U11254511
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 80.9 2% % 1 V EVWA
As 26.2 7.1 mg/kg TS 2 H NATO
Ba 22.7 5.2 mg/kg TS 2 H NATO
Cd 27.3 6.3 mg/kg TS 2 H NATO
Co 4.90 1.21 mg/kg TS 2 H NATO
Cr 1.59 0.32 mg/kg TS 2 H NATO
Cu 60.3 12.7 mg/kg TS 2 H NATO
Hg 0.281 0.084 mg/kg TS 2 H NATO
Ni 2.35 0.65 mg/kg TS 2 H NATO
Pb 7830 1590 mg/kg TS 2 H NATO
V 5.21 1.12 mg/kg TS 2 H NATO
Zn 34700 6550 mg/kg TS 2 H NATO

Er beteckning SMB_3

Provtagare Ola Westman
Provtagningsdatum 2016-05-02

Labnummer U11254512
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 76.1 2% % 1 V EVWA
As 58.6 16.1 mg/kg TS 2 H ENMU
Ba 36.6 8.4 mg/kg TS 2 H ENMU
Cd 59.7 13.9 mg/kg TS 2 H ENMU
Co 9.45 2.31 mg/kg TS 2 H ENMU
Cr 3.27 0.66 mg/kg TS 2 H ENMU
Cu 144 32 mg/kg TS 2 H ENMU
Hg 0.353 0.106 mg/kg TS 2 H ENMU
Ni 4.69 1.25 mg/kg TS 2 H ENMU
Pb 10200 2090 mg/kg TS 2 H NATO
V 7.46 1.65 mg/kg TS 2 H ENMU
Zn 50400 9670 mg/kg TS 2 H NATO
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Er beteckning SMC_2

Provtagare Ola Westman
Provtagningsdatum 2016-05-02

Labnummer U11254513
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 82.4 2% % 1 V EVWA
As 75.2 20.5 mg/kg TS 2 H ENMU
Ba 47.7 10.9 mg/kg TS 2 H ENMU
Cd 43.1 10.0 mg/kg TS 2 H ENMU
Co 8.88 2.19 mg/kg TS 2 H ENMU
Cr 4.85 1.17 mg/kg TS 2 H ENMU
Cu 84.4 17.9 mg/kg TS 2 H ENMU
Hg 0.311 0.092 mg/kg TS 2 H ENMU
Ni 4.56 1.27 mg/kg TS 2 H ENMU
Pb 9290 1890 mg/kg TS 2 H NATO
V 5.99 1.40 mg/kg TS 2 H ENMU
Zn 40900 7740 mg/kg TS 2 H NATO

Er beteckning SMC_3

Provtagare Ola Westman
Provtagningsdatum 2016-05-02

Labnummer U11254514
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 73.1 2% % 1 V EVWA
As 45.2 12.4 mg/kg TS 2 H ENMU
Ba 23.7 5.5 mg/kg TS 2 H ENMU
Cd 55.4 12.9 mg/kg TS 2 H ENMU
Co 8.06 2.07 mg/kg TS 2 H ENMU
Cr 2.97 0.59 mg/kg TS 2 H ENMU
Cu 126 27 mg/kg TS 2 H ENMU
Hg 0.346 0.104 mg/kg TS 2 H ENMU
Ni 4.62 1.39 mg/kg TS 2 H ENMU
Pb 8850 1800 mg/kg TS 2 H NATO
V 5.96 1.28 mg/kg TS 2 H ENMU
Zn 46100 8720 mg/kg TS 2 H NATO
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Er beteckning SMc SAMLINGSPROV

Provtagare Ola Westman
Provtagningsdatum 2016-05-02

Labnummer U11254515
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
TS 84.0 2% % 1 V EVWA
As 181 50 mg/kg TS 2 H ENMU
Ba 44.9 10.3 mg/kg TS 2 H ENMU
Cd 31.4 7.3 mg/kg TS 2 H ENMU
Co 13.4 3.2 mg/kg TS 2 H ENMU
Cr 2.26 0.45 mg/kg TS 2 H ENMU
Cu 45.4 9.7 mg/kg TS 2 H ENMU
Hg 0.250 0.074 mg/kg TS 2 H ENMU
Ni 8.12 2.15 mg/kg TS 2 H ENMU
Pb 5750 1170 mg/kg TS 2 H NATO
V 3.79 0.81 mg/kg TS 2 H ENMU
Zn 27300 5140 mg/kg TS 2 H NATO
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Metod
1 Analys enligt TS enligt SS 02 81 13-1.

2 Provet har torkats vid 105°C enligt svensk standard SS028113. Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna
TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO3 + 0.5 ml H2O2.

Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk.

Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).

Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även
om provmängden är begränsad.

Godkännare
ENMU Enrico Muth

EVWA Evelina Waara

NATO Natallia Torapava

Utf1

H ICP-SFMS

V Våtkemi

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i ”Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Arbets- och miljömedicin 
Arbets- och miljömedicin är ett samarbete mellan 
Regionerna och Landstingen i Örebro, Sörmland, 

Värmland och Västmanland. Vi finns vid 
Universitetssjukhuset Örebro men vårt uppdrag 
är att arbeta för en god hälsa i en bra miljö i alla 

fyra länen. 
 

Vårt arbete rör sambandet mellan hälsa och ohälsa 
i relation till olika typer av exponeringar i 

arbetsmiljön, boendemiljön och den yttre miljön. 
 

Besök vår webbplats för att läsa mer om oss. Där 
kan du även anmäla dig till vårt nyhetsbrev. 

 
www.regionorebrolan.se/amm 

 
 

Besöksadress 
Universitetssjukhuset Örebro 

Entré F, våning 2 
 

Postadress 
Arbets- och miljömedicin 

Universitetssjukhuset Örebro 
701 85 Örebro 

 
Telefon 

019-602 24 69 
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