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Bakgrund 
 
På marken till en f.d. sulfitmassefabrik i Bengtsfors finns ett område bebyggt med 
villor. Fabriken upphörde med produktionen 1964 och fabriksbyggnaderna revs i mitten 
av 1970-talet. Området bebyggdes under 1980-talet. En förstudie för att undersöka 
föroreningsgraden genomfördes av Länsstyrelsen före sommaren 2011 med medel från 
Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Göteborg (Maria Gustavsson) kontaktade Västra 
Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) den 31 maj för en snabb 
bedömning då man vid en badplats funnit höga halter av bly och arsenik i en mätpunkt. 
VMC rekommenderade att badplatsen stängdes av i ett utlåtande den 31 maj 2011. 
Nedan ges en utförligare redogörelse efter att platsen besökts och informationsmöte för 
närboende hållits.  
 
 
 
Underlag 
 
E-mail från Maria Gustavsson den 31 maj till VMC med beskrivning av förorenings-
nivåer i en öppen provpunkt vid badviken samt foton från platsen. Utredningen utförd 
av Kemakta konsult AB. 
 
E-mail från Maria Gustavsson den 9 juni med ytterligare mätdata från prover tagna vid 
badplatsen. Undersökningen utförd av SWECO AB. 
   
Besök på platsen den 21 juni av VMC (Gerd Sällsten, Lars Barregård) tillsammans med 
Länsstyrelsen (Maria Gustavsson och Siv Hansson). 
 
Allmänt informationsmöte med allmänheten den 21 juni i Bengtsfors i hotell Dalia. 
Närvarande Länsstyrelsen, Kemakta konsult AB och VMC. 
 
 
 
Allmänt om bly och arsenik 
 
Hög exponering för bly (Pb) kan påverka bl.a. nervsystem, blodbildning, mage/tarm och 
njurar. Den kritiska effekten vid bly i förorenad mark är påverkan på nervsystemet hos 
små barn och den kritiska exponeringsvägen är barnens orala intag av jord på grund av 
små barns tendens att stoppa jord (och andra föremål) i munnen. Hos vuxna svenskar är 
genomsnittligt dagsintag cirka 15-20 µg/dag, i huvudsak från kosten (1). Det normala 
dagsintaget hos svenska barn är okänt men sannolikt i storleksordningen 5-15 µg/dag. 
Blodblyhalten hos barn har sjunkit från cirka 50 µg/L 1980 till cirka 13 µg/L idag (2,3) 
främst på grund av förbud att använda organiskt bly i bensin. 
 
Arsenik (As) kan orsaka cancer och arsenik i dricksvatten från borrade brunnar är på en 
del platser även ett problem i Sverige. Arsenik kan även ge akuta effekter och intaget 
via jord och damm bör understiga 11 µg/dag enligt IMM (4). 
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Möjligt exponeringsbidrag 
 
Vi utgår från de Pb-halter som uppmätts i jord vid badplatsen (se bild 1-3). Den högsta 
Pb-halten  i jord var 12400 µg/g vid första mättillfället i en ytlig provpunkt och vid den 
uppföljande undersökningen fann man en högsta halt på 5200 µg/g. Övriga prover låg 
denna gång mellan 61 och 1900 µg/g. Prover har även tagits i några villaträdgårdar och 
den högsta Pb-halten som uppmättes var 305 µg/g.  
 
Halterna vid badplatsen är avsevärt mycket högre än normala bakgrundshalter av bly i 
mark på cirka 20 µg/g och överstiger klart Naturvårdsverkets (SNVs) riktvärde för 
känslig mark (t.ex. bostäder) som är 50 µg/g. Den högst uppmätta halten av arsenik (As) 
var 56 µg/g och erhölls i den ytligt belägna punkten vid badplatsen där Pb-halten även 
var högst. Naturvårdsverkets generella riktvärde för arsenik i jord är 15 µg/g.  
 
Metallhalterna i de vattenprover som tagits var mycket låga. Bostäderna i närheten har 
kommunalt vatten. 
 
 
Bilder från badplatsen i Bengtsfors 
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Oralt intag (via munnen) 
 
Då de höga föroreningshalterna vid badviken funnits i ytlig jord är det främst intag via 
jord som utgör risken för människor och då speciellt för barn. Vissa barn har stor benä-
genhet att stoppa jord i munnen (pica-beteende) när de är små (1).  
 
Ett långtidsgenomsnitt för intag av jord hos små barn kan beräknas till 100 mg/dag (1), 
varav en del kan komma från egen trädgård. Intaget från gräsbevuxen yta är förstås 
lägre än från jord utan växtlighet. Ett barn som dagligen leker vid en bostad med en 
blyhalt på 300 µg/g (den hösta halt som uppmätts vid bostäder i ytlig jord) kan då få ett 
extra bidrag på 30 µg/dag vilket är högre än det normala intaget men orsakar ingen för-
giftning. Det kan dock innebära en fördubbling av halten bly i blod, vilket inte är önsk-
värt. I övriga prover som tagits på villajord är Pb-halten dock betydligt lägre varför 
haltökningen av bly i blod sannolikt endast är några µg/L.    
 
Ett barn som vistas vid badplatsen en hel dag i kan få ett upptag av 1200 µg, vid ett 
intag av 100 mg jord/dag, om all jord kommer från den mest kontaminerade platsen 
vilket inte är speciellt troligt. Om vi istället antar att genomsnittshalten av Pb i jorden 
vid badplatsen är 1000 µg/g blir intaget 100 µg. Enstaka högre intag någon eller några 
dagar innebär ingen större ökning av blodbly hos barnet sett på längre sikt. Vid daglig 
vistelse på badplatsen under några månader stiger dock sannolikt halten av bly i blod 
något.      
 
Ett enstaka högt intag av 10 gram jord hos ett barn med osedvanligt stor benägenhet att 
stoppa jord i munnen skulle innebära ett mycket högt intag av bly om jorden kommer 
från den mest förorenade platsen vid badviken, 124 000 µg bly. Detta är inte helt 
osannolikt då jorden ligger helt öppet och ett ”picabarn” väl skulle tänkas kunna äta av 
just denna jord. Även intaget av arsenik skulle bli högt, 560 µg. Ett sådant barn skulle få 
mycket allvarliga symtom. Även om vi räknar med en genomsnittshalt i jorden på 
1000 µg/g Pb kan intaget av bly bli avsevärt för ett ”picabarn”, 10 000 µg Pb, vilket 
även det skulle kunna orsaka allvarliga symtom.   
 
 
 
Tidigare erfarenheter 
 
Markprov (ytjord 0-5 cm) i Stockholms innerstad i början av 1990-talet (30 platser) 
visade ett medianvärde på 100 µg/g bly (range <10 – 330). I åtta kranskommuner (120 
platser) varierade medianhalten mellan 12 och 37 µg/g. Halter av bly i inomhusdamm i 
Stockholm var jämförbara med dem i mark. Blodbly hos barn i Stockholm och krans-
kommunen Sundbyberg var likvärdiga (5). 
 
Median av bly i markprov från Falun, där industriell blykontaminering förekommit, var 
360 µg/g (range 200-1400), men blodblyhalten hos barn var endast obetydligt högre än i 
Stockholm 35 µg/L mot 27 µg/L (5,6). Detsamma gällde för Smedjebacken (5). Man 
såg dock en viss inverkan av bly i mark hos barnen i Falun: En större skillnad mellan 
banens blodbly höst-vår samt ett svagt samband med markhalt.  
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Ytjord i Göteborg har på många platser (5-10 % av alla urbana ytjordsprover från grön-
ytor) en blyhalt kring 100 µg/g. Medianvärdet (år 2000) är 38 µg/g (7).  
 
Sambandet mellan Pb i mark och Pb i blod hos barn är mycket osäkert och påverkas av 
en mängd faktorer. En grov gissning är att en markhalt av bly på 50 µg/g kan antas öka 
blodbly med något eller några µg/l (6). Genomsnittlig blodblyhalt hos svenska barn är 
numera knappt 15 µg/L (2,3) och källan är i huvudsak kosten.  
 
 
 
Bedömning  
 
Då blyhalten i ytlig jord på vissa punkter vid badplatsen var mycket höga skulle detta 
kunna orsaka mycket allvarliga symtom hos ett litet barn som tenderar att äta jord (pica-
beteende). Rekommendationen från VMC till länsstyrelsen blev därför att spärra av 
området vid badplatsen. 
  
När det gäller en långtidsexponering för bly har den europeiska livsmedelsorganisa-
tionen (EFSA) nyligen skärpt sina rekommendationer när det gäller intag både för barn 
och vuxna (8). För att ha en säkerhetsmarginal till effekter på nervsystem hos barn 
rekommenderar man att blodbly hos barn inte bör överstiga 12 µg/L, vilket man anser 
motsvarar ett intag om endast 5 µg/dag för ett 10 kg barn. Barns vistelse på villa-
tomterna i aktuellt område, vilka till stor del är gräsbevuxna och med relativt beskedliga 
halter av bly i mark, kan ge ett extra bidrag från förorenad mark om några µg/dag vilket 
således skulle ge ett inte helt försumbart bidrag men är för litet för att innebära några 
hälsorisker. Barn med pica-beteende bör dock hållas under speciell uppsikt. 
 
Det innebär ingen risk att bada i sjön då metallhalterna där är låga. 
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Informationsskylten vid badplatsen i Bengtsfors 
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