
2016-05-27 

 
Frågor och svar om Åmmebergs badplats 
 
Varför gjordes dessa mätningar vid badplatsen? 
Inom golfbaneområdet har vasksanden undersökts och för att få en heltäckande lägesbild gjordes även 
en undersökning vid badplatsen.  
 
När gjordes mätningarna? 
Mätningarna utfördes den 2 maj 2016.  
 
Varför har inte mätningar gjorts tidigare? 
Kunskapen och vetskapen om vasksandens exponering mot badgäster var inte fullt ut känd. 
   
Vilka ämnen hittades på badplatsen? 
Undersökningen gjordes för att se om det finns vasksand vid badplatsen och analyserna visar att så är 
fallet. Askersunds kommun ska göra ytterligare analyser för att titta på halten av specifika metaller.  
I vasksand från det närliggande området finns höga halter av framför allt bly och zink, men även 
arsenik och kadmium.  
 
Vad är vasksand? 
En restprodukt från anrikning av malm som kan innehålla höga metallhalter. 
 
Vart kommer vasksanden ifrån? 
Den kommer ifrån det tidigare anrikningsverket i Åmmeberg.  
 
Varför avråder ni från bad vid badplatsen? 
Vi stänger badplatsen som en försiktighetsåtgärd. Eftersom undersökningen som gjorts endast visar 
preliminära resultat där vi har hittat höga halter av några tungmetaller. Därför behöver vi göra en mer 
detaljerad undersökning av badplatsen. Utifrån resultatet ska Arbets- och miljömedicin vid 
Universitetssjukhuset i Örebro göra en riskbedömning av att bada vid badplatsen.  
 
Varför blir det ingen simskola i år vid Åmmebergs badplats? 
Vi stänger badplatsen som en försiktighetsåtgärd och därför blir det ingen simskola i år vid 
Åmmebergs badplats. Eftersom undersökningen som gjorts endast visar preliminära resultat där vi har 
hittat höga halter av några tungmetaller. Därför behöver vi göra en mer detaljerad undersökning av 
badplatsen. Utifrån resultatet ska Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro göra en 
riskbedömning av att bada vid badplatsen.  
 
Har de som badat vid badplatsen utsatts för några risker? 
Det är för tidigt att svara på idag. Därför ska Askersunds kommun göra fler mätningar. Utifrån dessa 
resultat kommer Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro att göra en 
riskbedömning som även innefattar hälsoaspekter av att ha badat vid badplatsen.  
 
Vilka risker utsätter man sig för i kontakt med sanden? 
Även det är för tidigt att svara på idag. Allmänt vet vi att människan kan få i sig metaller även vid 
hudkontakt och barn som äter sand. För att kunna bedöma om det kan ske vid denna plats behövs fler 
mätningar för att fastställa metallhalterna i sanden och vattnet. Efter mätningarna kommer Arbets- och 
miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro att göra en riskbedömning.  
 
Är vattnet vid badplatsen farligt?  
Det är för tidigt att svara på idag. Därför ska Askersunds kommun göra fler mätningar av metaller 
även i vatten. Utifrån de resultaten kommer Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i 
Örebro att göra en riskbedömning. 



 
Bör man göra en hälsoundersökning om man badat mycket vid badplatsen? 
I dagsläget rekommenderar vi inte någon allmän eller specifik hälsoundersökning. Detta eftersom det 
är osäkert hur höga värden som funnits och finns av bly, zink , arsenik och kadmium vid Åmmebergs 
badplats. 
  
Vad gör man om man tror att man har symtom som kan ha med sanden att göra? 
Vår samlade bedömning i dagsläget pekar inte mot att det finns någon anledning att oroa sig för 
symtom från bad vid Åmmebergs badplats. För utredning av symptom av oklar orsak vänder man sig 
till sin vårdcentral i första hand. Vid misstanke om miljörelaterade symptom kan remiss skickas till 
Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro. 
 
Vilka hälsoeffekter kan bly ge i halter som hittats inom detta område? 
Vid högre halter än det som förekommer på området i Åmmeberg kan bly påverka hälsan negativt. 
Metallens giftighet men också hur mycket man får i sig av den avgör hur den påverkar oss. Eftersom 
människor inte vistas dagligen vid badplatsen med vasksand minskar risken för att utsättas för bly. 
Bly är ett ämne som vi vill utsättas för så lite som möjligt, eftersom barns och fosters nervsystem är 
mest känsliga. Till exempel finns risker med påverkan av den mentala utvecklingen. Halterna av bly i 
miljön och i blodet har minskat på senare tid, bland annat på grund av att vi har slutat med blyad 
bensin.  
 
Vilka hälsoeffekter kan zink ge i halter som hittats inom detta område? 
Vid högre halter än det som förekommer på området i Åmmeberg kan zink påverka hälsan negativt. 
Metallens giftighet men också hur mycket man får i sig av den avgör hur den påverkar oss. Eftersom 
människor inte vistas dagligen vid badplatsen med vasksand minskar risken för att utsättas för zink. 
Metallen zink behövs för flera funktioner i kroppen. Därför visar många undersökningar på 
hälsoeffekter vid zinkbrist. Det finns få studier som tittar på hälsoeffekter av förhöjda halter av zink.  
Forskare har dock sett att förhöjda halter av zink dagligen kan ge kopparbrist och påverkan på 
kolesterolbalansen i kroppen.  
 
Vilka hälsoeffekter kan arsenik ge i halter som hittats inom detta område? 
Vid högre halter än det som förekommer på området i Åmmeberg kan arsenik påverka hälsan negativt. 
Metallens giftighet men också hur mycket man får i sig av den avgör hur den påverkar oss. Eftersom 
människor inte vistas dagligen vid badplatsen med vasksand minskar risken för att utsättas för arsenik. 
Vi kan få i oss arsenik bland annat via mat, dricksvatten från egen brunn och tobaksrökning. Detta 
ämne vill vi ha en så låg exponering för som möjligt eftersom även låga halter kan påverka 
människors hälsa. Många negativa hälsoeffekter av arsenik är kopplat till förhöjda halter av arsenik i 
dricksvatten. Vid långvarig exponering för arsenik ses en liten ökning av risken för vissa 
cancerformer. 

Vilka hälsoeffekter kan kadmium ge i halter som hittats inom detta område? 
Vid högre halter än det som förekommer på området i Åmmeberg kan kadmium påverka hälsan 
negativt. Metallens giftighet men också hur mycket man får i sig av den avgör hur den påverkar oss. 
Eftersom människor inte vistas dagligen vid badplatsen med vasksand minskar risken för att utsättas 
för kadmium. Vi får huvudsakligen i oss kadmium från mat, men även från tobak om man är rökare. 
Hälsoeffekter som kadmium kan bidra till är främst njurpåverkan, men även benskörhet och 
benfrakturer.  

Kommer det sättas upp avspärrningar? 
Nej. Kommunen kommer dock att sätt upp en skylt om avrådan från bad. 
  
Vad kommer att hända med badplatsen? 
Åmmebergs badplats fråntas sin status som kommunal badplats under 2016. Badbryggorna 
läggs inte i. Gräsklippning av området runt badplatsen kommer dock att fortsätta. 



Under hösten 2016 kommer en riskbedömning av badplatsen att utföras av Arbets- och 
miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro. Efter genomförd riskbedömning kommer 
kommunen att besluta om varaktiga åtgärder. 

Kan det finnas fara att bada även vid intilliggande platser?  
Innan ytterligare undersökning och en utvärdering gjorts kring Åmmebergs badplats avråds från bad 
även i närliggande områden. 
 
Svaren är sammanställda av Askersunds kommun och Arbets- och miljömedicin vid 
Universitetssjukhuset i Örebro. 


