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Sammanfattning: 
På uppdrag av Hifab Byggprojektledaren AB:s (Hifab AB) filial i Karlstad kommer riskerna 
för spridning av miljöstörande avfall såsom asbest, dioxin, kvicksilver samt PCB att 
inventeras och utvärderas vid rivning av kemisk industrienhet vid Akzo Nobels anläggning i 
Skoghall. 
Inventeringen begränsas till att omfatta den gamla kloralkalifabriken byggd 1938-1946 
innehållande cellsalar, likriktarutrymmen samt personaldelar. 
  
 
 
Riktad provtagning bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper av liknande objekt. 
Byggnationsår kan ge indikationer på vilka ämnen som kan misstänkas finnas i ev. byggnad 
då vissa material användes under olika epoker.  Metoden är ekonomiskt fördelaktig men ger 
inte en heltäckande bild över hur föroreningen är spridd. 
 
Vid riskanalysen är den så kallade MIFO-modellen använd, där bedömning sker från 
tillgänglig data från den riktade provtagningen. 
Efter genomgången gasskyddsutbildning gavs möjlighet att okulärbesikta gamla cellsalarna 
med tillhörande personalutrymmen, förråd samt transformator- och likriktarutrymmen. Prover 
togs för senare analys av asbest och övrig provtagning gällande kvicksilver på platsen är 
daterade 1999 av Envipro. 
Analysresultaten påvisade ingen asbest i proverna. Enligt uppgift från ansvarig personal på 
Akzo Nobel har tidigare PCB-prover visat sig vara negativa. Dock har stora mängder 
kvicksilver påträffats i objektet. 
 
Slutsatsen är att i cellsalen har halter som överstiger Naturvårdsverkets gränsvärden gällande 
mindre känslig markanvändning av kvicksilver uppmätts. 
Detta är ett stort miljöproblem som måste åtgärdas så fort som möjligt. 
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Abstract: 
On assignment from Hifab Byggprojektledaren AB (Hifab AB) filial in Karlstad will the risks 
for dispersion of environmental interrupting waste as asbetics, mercury, dioxin and PCB be 
inventoried and evaluated at a demolition of a chemical industrial unit placed at Akzo Nobel’s 
plant in Skoghall. The inventory is narrowed to embody the old chlorealkalifactory build in 
1938-1946 containing the hall of electrolytic cells, rectifier spaces and personals spaces. 
 
 
 
Directional sampling builds on earlier experiences and knowledge from similar objects. Year 
of building can give indications of which elements you can expect to find.  Different materials 
were used in different epoch. The method is in economical advantage but does not give a 
complete picture over how the contamination is spread over the area. 
 
At the analysis of risks the MIFO-model is used with the results from the directional 
samplings made on the object. 
 
When the protection against gas course was passed through and approved the opportunity was 
given to make an inventory of the old hall of electrolytic cells, rectifier spaces and personals 
spaces. Samples were taken for later analysis of asbetics and the samples taken for analysis of 
mercury were taken of personal from Envipro in 1999. 
The result of asbetics- and PCB-analysis was negative, no asbetics or PCB was found.  
Big amounts of mercury were found in the whole building. 
 
The conclusion is that in the hall of electrolytic cells has percentages of mercury exceeding 
given limits been found. This is a great environmental problem and this must be measured as 
soon as possible. 
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Inledning: 
I detta arbete kommer riskerna för spridning av miljöstörande ämnen vid rivning av kemisk 
industrienhet att inventeras och utvärderas. 
Stora mängder människor har Akzo Nobel som arbetsplats både tillfälligt och regelbundet och 
kommer att befinna sig nära/inom rivningsarbetet av den gamla kloralkalifabriken. Kommer 
dessa människor och naturen runt anläggningen att påverkas av de miljöstörande ämnen som 
kan frigöras vid rivningen. 
Uppdragsgivare är Hifab Byggprojektledaren AB, filial Karlstad (Hifab AB) 
Handledare från Hifab AB: Lars Wermelin 
Handledare från Karlstad Universitet: Ola Holby 
Examinator: Lars Nilsson 
Fakultet: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 

Mål: 
Att mäta den mängd kvicksilver som kvarstår i byggmaterialet efter att produktionen upphört. 
Att mäta den mängd asbest, dioxin och PCB som finns i byggmaterialet. 
 
Syfte:  
Att finna i vilken utsträckning miljöstörande ämnen finns i byggmaterial efter avslutad 
produktion. 
 

Avgränsning:  
Arbetet begränsas till att avhandla Akzo Nobels gamla kloralkalifabrik byggd 1938-1946 
belägen vid Akzo Nobels anläggningar i Skoghall. Inriktningen är det farliga avfallet såsom 
asbest, PCB, dioxin och kvicksilverföroreningar.  
Kvicksilver och dioxin sökes i de gamla cellsalarna där den kemiska aktiviteten ägde rum. 
Asbest sökes i byggmaterialet och begränsar mig till de personalutrymmen som finns. PCB 
sökes främst i transformatorerna och även i gruset i transformatortrågen. 
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Bakgrund: 

Akzo Nobel: 
Akzo Nobel bildades 1994 genom en fusion mellan holländska Akzo och svenska Nobel 
Industrier. Koncernens huvudkontor ligger i Arnhem, Nederländerna och koncernchef är 2007 
Hans G. J. Wijers. 
 Akzo Nobel arbetar inom fyra huvudområden: läkemedel, veterinärmedicin, färg och kemi. 
Inom läkemedelsområdet utvecklas och tillverkas produkter till människor och djur. 
Företaget är stora producenter av salt till kemiska processer och de tillverkar även 
komponenter till högst vardagliga produkter som t.ex. tandkräm, kosmetika, tvätt- och 
rengöringsmedel. [15] 
 Vid Skoghall, belägen i Hammarö kommun finns Akzo Nobel Base Chemicals.  
Detta är världens äldsta elektrokemiska fabrik och där tillverkas kvalificerade baskemikalier. 
Dessa används senare för vidareförädling av ett antal produkter.  
På Base Chemicals tillverkas flera olika baskemikalier som klor, natronlut (natriumhydroxid), 
saltsyra, järnklorid och natriumhypoklorit. Det framställs också andra kemikalier som 
monoklorättiksyra (MCA) och natriummonokloracetat (NaMCA). Dessa kemikalier framställs 
huvudsakligen från klor och natronlut som är en produkt från Base Chemical. Därför hanteras 
produktionen av MCA och NaMCA av underavdelningen Functional Chemicals. [16] 

Gamla kloralkalifabriken: 
De byggnader som benämns gamla kloralkalifabriken byggdes mellan 1938 till1946 med 
cellsal 1 och 2 samt Amerikaplattan. Fram till 1990 var anläggningen i Stora Ensos regi. 1990 
tog dåvarande Nobel Industrier över hela anläggningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: A, markerar cellsal 1 och 2 samt ”Amerikaplattan” vid Akzo Nobels anläggning. 
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I cellsalarna producerades klor och natriumhydroxid på elektrokemisk väg. Mellan 1930 -
1989 användes kvicksilvermetoden för att möjliggöra denna process. Själva cellsalarna bestod 
av gjutna celler av betong där elektrolysen skedde.  Som nämnt innebär processen 
framställning av klorgas(Cl2) och natriumhydroxid(NaOH) från koksalt (natriumklorid/NaCl). 
Sönderdelningen sker genom en elektrolytisk reaktion. Metoden innebär att flytande 
kvicksilver används som katod i en primärcell där det amalganiserar natrium. Som anod 
användes grafit. Kvicksilver och natrium bildar under processen en flytande legering, 
amalgam. Amalgamet förs sedan till en sekundärcell och blandas där med vatten. Därefter 
sönderdelas amalgamet till natriumhydroxid (NaOH), vätgas och kvicksilver som 
återcirkulerar. En av fördelarna med metoden är att produkterna som framställs blir mycket 
rena. En betydande nackdel är att den medför utsläpp av kvicksilver genom att 
grafitelektroderna förbrukas och ger upphov till ett slam som innehåller kvicksilverrester. 
Klorerade organiska föreningar såsom dioxiner kan också bildas i kloralkaliprocessen som en 
oönskad biprodukt där organiska ämnen finns i en klorrik miljö under höga temperaturer.  
Under processen avgår en del kvicksilver som gas tillsammans med vätgasen som bildades 
samt att ytterligare en del kvicksilver avgick med processvattnet. 
Dessa utsläpp till luft och vatten och en allmän utfasning av kvicksilver i samhället fick 
kvicksilvermetoden att framstå som både omodern och farlig. Detta föranledde till att 
metoden frångicks 1989.[10],[17], [18] 

Hifab Byggprojektledaren AB: 
Hifab, som grundades 1947, har sina rötter i byggbranschen. Under 1970-talet tillkom 
internationella biståndsprojekt och under 1990-talet utvecklades nya sektorer som anläggning, 
energi, miljö, vatten, IT och Telecom. 
Hifab leder för närvarande projekt i ett 20-tal länder, varav en stor del är utvecklingsprojekt 
inom sektorerna infrastruktur, landsbygdsutveckling, miljö, geoteknik, upphandling, 
institutionsutveckling, utbildning, social utveckling och hälsovård. 
Företaget ägs av sina medarbetare, ca 200 personer är aktieägare. 
Totalt har Hifab har ca 400 medarbetare. 
Hifab i Karlstad har 4 medarbetare 2007-12-06. 
[14] 
 

Asbest: 
Asbest är ett oorganiskt material som är fibröst och återfinns i olika former, exempel på detta 
är vit (Mg3(Si2O5)(OH)4), blå(Na2(Fe3+)2(Fe2+Mg)3Si8O22(OH)2) eller 
brun(Fe2+)5Mg2Si8O22(OH)2) asbest. 
Ämnet förekommer naturligt i låga halter i både mark och vatten.  
Egenskaper som är gemensamma för de olika sorterna är hög värmebeständighet, dålig 
värmeledningsförmåga och att ytan av materialet blir stor. 
Dessa egenskaper i kombination med en relativ låg framställningskostnad har gjort att 
asbesten var ett flitigt använt material som isoleringsmaterial i värmekällor, senare som 
byggnadsmaterial tack vare dess eldfasthet samt beständighet mot mögel. Asbest användes 
även i värme- och fuktväxlare då stor yta i kombination med låg värmeledningsförmåga var 
egenskaper som efterfrågades för att göra dessa så effektiva som möjligt.[1] 
Materialet förekom flitigt inom transportsektorn då asbest användes till bromssystemen tack 
vare sin beständighet mot mögel och värme. 
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Riskerna med asbest upptäcktes tidigt 1900-tal, trots detta ökade användningen av materialet 
ända fram till förbudet som kom 1976. Dispenser för användningen medgavs i ytterligare 6 år 
till 1982 då ett totalförbud trädde i kraft. 
 
Asbesten är känd för att ge skador på lungorna. Asbestfibern har en längd som understiger 1 
µm och kommer då djupt ner i lungorna. Tack vare att fibern är elastisk och inte bryts av så 
lätt ”fjädrar” den tillbaka vid belastning och sticker hål på lungväggarna och orsakar fibros. 
Fibros kan beskrivas som en inflammation som ger ärrvävnad på lungans väggar. Detta leder 
till försämrad syresättning då avståndet mellan luft och blod ökat. Typiskt symptom på detta 
är kraftlöshet och andfåddhet. 
Symptomen, sättet att diagnostisera samt tidsaspekten innan förändringarna kan 
diagnostiseras liknar de som uppstår på grund av silikos, stendammslunga.[2] 
Det finns idag inga bevis på att naturlig exponering för asbest skulle öka riskerna för hälsan. 
Dock är det konstaterat att asbest förhöjer risken att drabbas av cancer, då speciellt cancer i 
magsäck och tjocktarm. Att asbest framkallar lungcancer är också bevisat, dock kvarstår 
arbetet med att klarlägga mekanismen för detta.[1] 
 

Dioxin: 
Dioxin är ett samlingsbegrepp för klorerade dibensofuraner och dibensodioxiner med 210 
kongener. Den strukturen som har högst toxicitet är 2,3,7,8-TCDD = 2,3,7,8-tetrachlor-
dibenzo-dioxin.  Talen 2,3,7,8 står för placeringen av kloratomerna på de två 
bensoeringarna.[3] 
 

 
 

Bild2: Ett exempel på en dioxin, TCDD - 2,3,7,8-Tetraklordibenso[1,4]dioxin. 
 
12 av dessa 210 kongener anses vara de mest akut giftiga substanser som människan har 
framställt. Dessa 12 har kloratomer placerade i position 2,3,7,8. De kan ha extra kloratomer 
utplacerade men likheten hos dessa 12 ligger i placeringen av de fyra ovan nämnda atomer. 
TCDD är ungefär 100 gånger giftigare än giftet stryknin för människan.[4]     
Utsläpp av dioxin associeras oftast till att vara en biprodukt vid förbränning av avfall men för 
att dioxin ska bildas krävs det: 
 

• Organiskt material 
• Klorider i någon form 
• Samt att dessa reagerar i ett temperaturintervall på 300-400 ºC.[3] 

 
Men dioxiner kan också förekomma vid massablekerier där massan bleks med hjälp av 
klorgas samt vid framställning av klorhaltiga produkter. Skillnaden är att vid 
avfallsförbränning är antalet dioxinkongener större. Alla är inte lika toxiska till skillnad mot 
processer med klor där antalet dioxinkongener är mindre men mycket mer toxiska.[5] 
Dioxin samlas i sedimenten i våra sjöar och vattendrag och ackumuleras där. De absolut 
högsta utsläppen av dioxin till sedimenten kommer från kloralkalifabriker. Till sedimentet har 
dioxinet kommit från det slam som bildades vid grafitelektroderna vilka används vid 
klorframställning. Halten dioxin i sedimenten i Kattfjorden är 50 gånger högre än i 
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opåverkade vattendrag. Vid Kattfjordens strand ligger samhället Skoghall där det finns både 
ett massabruk och en kloralkalifabrik belägen vid vattnet. [5] 
Dioxinernas generella egenskaper i form av att de är mycket stabila och lipofila i relation till 
klorinnehållet gör att de enkelt bioackumuleras, dvs. koncentrationen av ämnet ökar högre 
upp i näringskedjan. 
Dioxiner är mycket toxiska, carcinogena samt teratogena vilket har gjort att dioxiner har fått 
mycket uppmärksamhet hos myndigheterna. Värt att notera är att dioxinets akuttoxiska mängd 
varierar stort mellan olika djurslag. En hamster har ung. LD50 3000 µg/kg kroppsvikt medan 
ett marsvin knappt klarar LD50 1µg/kg kroppsvikt. Djuren dör av skador på de inre organen 
men skadorna på organen kan variera mellan de olika djurslagen. 
Idag endast lite om dioxinets effekter på människor kända då det är mycket få som utsatts för 
högre halter av dioxin.  
De effekter som ändock är kända härrör de flesta från Seveso i Italien. En reaktor 
innehållandes TCDD exploderade och innehållet spreds i omgivningen. Ungefär 2-3 kg dioxin 
kom ut via explosionen och en katastrof befarades baserat på antaganden gjorda på 
djurförsök. Den enda akuta verkan på människor som utsatts för utsläppet var att de 
drabbades av klorakne. I efterhand har det konstaterats en viss ökning av missbildade foster 
och att exponerade drabbats av leverförstoring samt att tumörfrekvensen är något förhöjd. 
I Vietnamkriget användes dioxin som beståndsdel i biologiska krigsvapen pga. 
långtidsverkande effekter. 
Dioxinerna påverkar även vårt immunförsvar och vår förmåga att reproducera oss. [1], [6] 
Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig mark för dioxin ligger på 250 ng/kg TS. [8] 

Kvicksilver: 
Kvicksilver är en tungmetall med en densitet på 13,6 kg/l. Vid -39º C övergår kvicksilvret 
från fast till flytande form. Användningsområdena har och är fortfarande många då 
kvicksilver kan förekomma i olika former samt bilda komplex med andra ämnen, såväl 
oorganiska som organiska. 
Med dessa egenskaper har kvicksilvret använts som beståndsdel i olika bekämpningsmedel, 
som betmedel av utsäde, läkemedelsubstans och i flytande form i diverse mätinstrument. 
Än idag används det som katalysator i vissa kemiska processer.[1]  
Det metalliska kvicksilvret används som elektrodmaterial vid elektrolysen av 
natriumkloridlösningen för att framställa klorgas samt natriumhydroxid vid kloralkalifabriker. 
[2] 
Den höga användningen av kvicksilver förr och nu har gjort att stora mängder cirkulerar i 
kretsloppen och därmed blivit ett miljöproblem. Kvicksilvret ackumuleras i näringskedjan 
vilket innebär att högre upp i näringskedjan kan högre halter kvicksilver förväntas.[1] 
Människor kan ta upp kvicksilver i dess olika former. Det farligast är kvicksilver i ångfas då 
det redan under kort exponering ger stora skador på lungorna, ca 80 % av kvicksilvret 
absorberas. Även mindre halter fast under längre tid kan ge allvarliga skador. Då främst på 
centrala nervsystemet eftersom kvicksilvret har passerat barriären mellan blodet och hjärnan. I 
hjärnan kommer en del att oxideras och kan då inte lämna hjärnan igen.  
Under längre exponering ackumuleras halten tills den är direkt skadlig. Effekter av detta är 
skador på det perifera nervsystemet som ger motoriska och mentala störningar.  
 Minamata, Japan på 1950-talet blev ett tydligt exempel på kvicksilverförgiftning hos en 
större mänsklig population. Befolkningen i Minamata som livnärde sig till stor del på lokalt 
fångad fisk blev kvicksilverförgiftade av sin föda. Det visade sig att fisken också blivit 
kvicksilverförgiftade pga. stora utsläpp av närliggande kemiska industrier. 
Troligtvis drabbades tusentals invånare av förgiftning och en del med dödlig utgång. Detta 
visade hur kvicksilvret ackumulerats i låga doser till halten blivit för hög och därmed skadlig. 
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Förutom skador på lungor och nervsystemen kan även immunförsvaret påverkas negativt av 
kvicksilver. Dock är kvicksilvrets toxiska mekanism ännu inte känd 2008. 
 Akuta effekter av kvicksilver är en allmän cytotoxisk effekt som beror på att kroppens 
proteiner bryts ner och förstörs. 
Som drabbad av kvicksilverförgiftning och detta diagnostiseras finns det effektiva 
behandlingar. Tillförsel av grundämnet selen till kroppen i större doser än vad som är 
rekommenderat dagligt intag (RDI). Naturligt behov av selen ligger mellan 50-200 µg per dag 
och person och det naturliga intaget ligger på 50-100 µg. Därför ger ofta kvicksilver 
exponering en ökad förbrukning av kroppens selen vilket medför selenbrist som leder till 
ökad känslighet för autooxidationer. 
Efter tillförsel av stora mängder selen så reagerar detta med kvicksilvret och bildar ett ofarligt 
stabilt komplex 
En annan metod är att använda sig av Dimerkaprol(391) vilket är ett ämne som påskyndar 
utsöndringen av metalljonerna genom att komplexbinda dem. [1],[2] 

 
Bild 3. Dimerkaprol(391) 
 
Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig mark för kvicksilver ligger på 7 mg/kg TS. 
[8] 
 

PCB: 
PCB = PolyKloreradeBifenyler. PCB är som namnet antyder en mångfaldigt klorerad bifenyl. 
Variationen på antalet substituerade kloratomer varierar egenskaperna hos den specifika 
isomeren. Teoretiskt sett finns det 209 olika isomerer. PCB är utpräglat fettlösliga föreningar 
som visat stor förmåga att anrika sig i näringskedjan. [1] 

 
Bild 3. PCB allmän form 
 
PCB tillverkades i industriell skala redan tidigt 30-tal och salufördes som en delkomponent 
till elektriskt material såsom transformatorer och kondensatorer. Detta eftersom de hade hög 
tålighet för temperatur samt goda isolerande egenskaper. När utvecklingen gick framåt kom 
också PCB:n att få vidgade användningsområden. PCB kom att användas som hydraulolja, 
lösningsmedel och som mjukgörare i diverse produkter så som exempelvis: färger, lim, 
fogmassor och PVC-plast. Förutom att tillsatsen av PCB som mjukgörare kunde den också 
motverka effekten av kemisk nedbrytning pga. dess stabilitet. [5] 
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När produkter som innehöll PCB hade spelat ut sin roll och förstördes så överlevde PCB-
föreningarna och kom på så sätt fria och kunde spridas i naturen. Förr var det vanligt med 
förbränning av PCB-haltigt avfall men förbränningstemperaturen kom inte upp tillräckligt hög 
grad för att lyckas förstöra PCB-föreningarna i någon större utsträckning. PCB:n följde helt 
enkelt med rökgaserna ut. 
 Där tack vare sin fettlöslighet anrikas de i näringskedjan och ställer till med stor skada då den 
påverkar vår kropp negativt. 
De första tecknen på att PCB kunde vara farligt för människan kom bara några år efter att 
PCB:n börjat tillverkas i industriell skala. Det var arbetare från dessa fabriker som drabbats av 
omfattande leverskador. Djurförsök påvisade att PCB orsakade kroniska leverskador och att 
ämnet fanns kvar i kroppen långt efter exponering/tillförsel. 
1968 i Japan drabbades tusentals människor av PCB-förgiftning, och deras symptom hade stor 
variation. Det varierade från hudskador via yrsel, hosta, buksmärtor till skador på centrala 
nervsystemet. Senare visade det sig att alla hade ätit risolja från samma fabrik. Några partier 
hade blivit förorenade av PCB från värmeväxlarna i fabriken. Att häva symptomen visade sig 
vara svårt och att påskynda kroppens naturliga nedbrytning visade sig efterhand vara 
omöjligt. 
Andra effekter av PCB är störda reproduktionssystem, nedsatt födelsevikt hos avkomma och 
ökad frekvens av missbildningar hos denna. [5],[1],[2] 
Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig mark för PCB ligger på 7 mg/kg TS. [8] 
 

Strategier och metoder för sanering av mark: 
När en marksanering kommer på tal så tas alltid miljöriskerna med själva saneringen upp. 
Bearbetningen av marken kan öka utsläppen till luft och vatten, är det kanske då bättre att låta 
föroreningen vara och låta den brytas ner på naturlig väg? 
Svaret på frågan är: det beror på. Det beror på vilken förorening, vart ligger depån och hur 
nyttjas marken. 
Strategier: 
Om beslutet är att marken bör saneras så finns det olika strategier för detta: 
 

• In-situ: Föroreningen behandlas på sin plats utan att jorden grävs upp. 
• Ex-situ: Föroreningen behandlas på annan plats än ursprungsplatsen. 
• On-site: Jorden grävs upp men fraktas inte iväg och saneras på platsen 
• Off-site: Jorden grävs upp och skickas iväg för omhändertagande vid 

behandlingsanläggning eller dyl. [3],[19] 
 
Beroende på vilken strategi som valts kan metoder väljas eller kombineras beroende på önskat 
resultat. Som huvudtyper kan nämnas: 
 

• Immobelisering 
• Koncentrering 
• Destruktion 

 
 
Immobelisering går ut på att föroreningen fixeras på den plats de förekommer eller innesluts 
så att vidare spridning till omgivningen blir nästintill omöjlig. 
Risken med denna metod är att de förhållanden som man tog hänsyn till när immobiliseringen 
gjordes kan förändras med tiden, däribland markens pH och då kanske inte immobiliseringen 
av föroreningen längre är effektiv. 
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Med inneslutning menas att avfallet gjuts in i betong eller dyl. [3], [19] 
 
Koncentreringsmetoden går ut på att få låga halter av förorening i stora mängder jord genom 
bearbetning till högre halter av förorening i mindre mängd jord. Med högre koncentration av 
föroreningen per kg jord blir det slutligt destruktionssteg ekonomiskt fördelaktigare. 
Risken med metoden är att slutkoncentrationen av föroreningen ännu är för låg för att få en 
fullgod destruktion som är ekonomiskt försvarbar. [3], [19] 
 
 
Destruktionsmetoden kan ses som ett slutligt steg vid marksanering. Genom destruktionen tas 
föroreningen bort helt och hållet. 
Destruktionen sker på olika sätt beroende på vad för förorening som ska destrueras. [3], [19] 
Destruktion sker antingen genom: 

• Kemisk neutralisation 
• Termisk behandling 
• Biologisk nedbrytning 

 
Kemisk neutralisation går ut på att behandla föroreningen med reduktions/oxidationsmedel 
exempelvis ozon, järnsulfat, väteperoxid eller luft för att få en produkt som är ofarlig. 
Föroreningarnas tillstånd förändras och därmed även dess toxicitet vid behandling. 
Kemisk reduktion kan användas som metod för att behandla PCB men är också ett vanligt sätt 
att behandla stora mängder kvicksilverkontaminerat avfall. Kvicksilvret förångas ur avfallet 
och leds över zinkplattor. En fastläggning av kvicksilvret kommer att ske på zinkplattorna och 
amalgam bildas. [3], [19] 
 
Vid termisk förbränning bränns jorden tillsammans med föroreningarna i roterande ugnar som 
håller temperatur mellan 800-1400º C beroende på förorening. De rökgaser som bildas renas i 
flera steg för att minimera eventuella utsläpp. 
Metoden är energikrävande då det krävs höga temperaturer för att få fullständig förbränning 
av föroreningen. Därför används metoden främst till hårt förorenad mark. 
 
Termisk avdrivning är en avdrivande process där föroreningen drivs ut från jorden i gasfas. 
Vid termisk avdrivning delar man upp processen i tre steg:  

• Förbehandling och materialhantering där jorden fördelas för att underlätta nästa steg. 
• Avdrivning ur jorden 
• Efterbehandling 

 
De avdrivna gaserna behandlas därefter i en efterbehandling som beror på typ av förorening. 
Exempel på efterbehandling är aktivt kolfilter eller efterförbränning.  
 
Termiska metoder används ofta för att behandla organiska föroreningar såsom lösningsmedel 
och PCB exempelvis. Termisk avdrivning kan också användas till lågkontaminerade 
kvicksilverföroreningar.[3], [19] 
 
Biologisk nedbrytning innebär att föroreningarna bryts ner på naturlig väg av bakterier och 
svampar. Vid en sanering kan de redan befintliga mikroorganismerna stimuleras till ökad 
nedbrytning eller så planteras mikroorganismer in. Att plantera in nya mikroorganismer är 
alltid svårare då de redan befintliga organismerna är anpassade till området. Metoden är 
skonsam mot sedimenten och är ekonomisk. Nackdelar med metoden är att den tar lång tid 
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och kräver stora ytor. Dessutom är biologisk nedbrytning som metod begränsad till vissa 
organiska föroreningar.[3], [19] 

Liknande saneringar: 

Stjärnfors Bruk, Uddeholm  
Stjärnfors bruk var grunden till Uddeholmsbolaget där det 1668 anlades en smedja som 
genom årens lopp kom att utvecklas. Bruket låg beläget ca 1,5 km nordöst om samhället 
Uddeholm vid Uvån som rinner från sjön Värmullen till Rådasjön.  
Under åren 1916-1919 fanns det egen kloralkalitillverkning på bruket. Dock ansågs 
anläggningen vara för liten för kommande produktionskrav varpå hela produktionen kom att 
flyttas ner till Skoghall där anläggningen ligger än idag vid Kattviken. 
 
De undersökningar som gjorts vid Stjärnfors bruk visar att kloralkalifabriken gett upphov till 
både kvicksilver och dioxinföroreningar. Vid markundersökning runt kloralkalifabriken så har 
kvicksilver- och dioxinvärden långt över riktvärdena påträffats. 
Maximal halt kvicksilver som påträffades låg på ung 100 mg/kg TS och för dioxin 11200 
ng/kg TS. Dioxinet mättes i TCDD-ekvivalenter.  
 
I den samlade riskklassningen bedömdes området runt kloralkalifabriken att ha mycket 
stor/hög farlighet av föroreningarna och dess föroreningsnivå. Detta gjorde att marken runt 
kloralkalifabriken ansågs ha högsta prioritet vad det gällde sanering. 
Som åtgärd föreslogs antingen inneslutning av föroreningarna och täckning eller gräva upp 
och forsla bort jorden. [9] 

Bengtsfors: 
I Bengtsfors grundade Elektrokemiska Aktiebolaget (EKA) 1895 sin verksamhet. EKA var de 
första som lyckades framställa klorgas och natriumhydroxid (alkali) på elektrokemisk väg. 
Med hjälp av elektrolys sönderdelades natriumklorid till klorgas och lut som med tillsats av 
kalk blev klorkalk. 
Själva elektrolysen utfördes i det som kallades cellsalen där processen fortgick i celler. I 
cellerna som var byggda av betong var anoder av granit och som katodmaterial användes på 
den tiden flytande kvicksilver. [10] 
1924 flyttas verksamheten från Bengtsfors till Bohus, norr beläget om Göteborg. 
På EKA Bengtsfors har området genom flera undersökningar visat sig innehålla stora 
mängder föroreningar. Dominerar gör kvicksilver och dioxin, en direkt följd av 
kloralkalifabriken som fanns på området tidigare. 
 
Provtagningar påvisar förhöjda halter av både kvicksilver och dioxin på sina ställen så höga 
som 6200 mg/kg TS (kvicksilver) och 52600 ng/kg TS (dioxin). Dessa prover är tagna på 
mark utanför själva fabriken. I provtagningar under cellsalens golv har extremt förhöjda 
värden på kvicksilver (toppnotering över 9000 mg/kg TS) samt något förhöjda dioxinhalter 
hittats. 
Uppskattad mängd kvicksilver inom området är ca 16 ton men kan variera mellan 8-60 ton 
beroende på djupet av spridningen. Mängden dioxin uppskattas till 0,85 kg men kan variera 
mellan 0,26 till 2,1 kg beroende på djupet av spridningen.[12] 
 
Sommaren 2005 gav miljödomstolen Bengtsfors kommun rätt att genomföra den planerade 
saneringen av EKA-området. 
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Den förorenade jorden vid EKA-området grävs upp och den jord som bedöms vara mindre 
kontaminerad av föroreningar tvättas och återförs senare till området. Den jord som är för 
kontaminerad transporteras via container till SAKAB för destruktion [13] 
 

Provtagningsmetodik: 
Vid inventeringar av farligt avfall finns det ett flertal sätt att ta prover på. En del är 
fördelaktiga ur ekonomisk synvinkel men kan inte användas för att få fram statistik. Andra 
metoder som kan användas för att få fram statistiskt säkra värden är förkastliga ur ekonomisk 
synvinkel. 
Riktad provtagning bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper av liknande objekt. 
Byggnationsår kan ge indikationer på vilka ämnen som kan misstänkas finnas i ev. byggnad 
då vissa material användes under olika epoker.  Ur ekonomisk synvinkel är den fördelaktig då 
antalet prover minskas och den ger en indikation om hur föroreningsläget ser ut. Nackdelen är 
att provtagningen inte kan ligga till grund för en statistisk analys. Dessutom är risken med 
riktad provtagning större att s.k. ”hotspots” som läcker ut föroreningar inom 
provtagningsområdet missas. 

Riskanalys: 
Riskbedömningar vid olika aktiviteter kan schematiskt visas genom att följa olika mallar. En 
sådan mall är den så kallade MIFO-modellen, som utgår från tillgänglig data. 
 
Föst utreds föroreningarnas farlighet, vilket är relativt lätt att utläsa ur litteratur och som 
därefter graderas: 
 
Föroreningarnas Farlighet: 
Mycket hög: ex, föroreningar med hög akut toxicitet 
Hög: ex, förorening med hög toxicitet som kanske inte är akut 
Måttlig: ex, förorening som kräver lång exponering för att bli toxisk 
Låg: ex, förorening som inte är toxisk för människan 
 
Därefter undersöks föroreningarnas utspridning. Om spridningen är stor kan även mindre 
farliga föroreningar bli till stora problem. 
 
Föroreningsnivå: kan ses som relativ mängd i relation till föroreningens andra förutsättningar. 
Mycket stor:  
Stor: 
Måttlig: 
Liten: 
 
 
 
Därefter utreds spridningsförutsättningarna, detta är viktigt för att veta var spridning riskeras 
 
Spridningsförutsättningar: 
Mycket stor: spridning via ytvattnet 
Stor: erosion till ytvattnet 
Måttlig: byggnader, mark och sediment 
Liten: från byggnader 
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När föroreningens förutsättningar utretts, undersöks området där föroreningen finns, dess 
skyddsvärde och dess känslighet. 
 
Känslighet och skyddsvärde: 
Mycket stor: ex, sällsynta biotoper  
Stor: ex, byggnader, anläggningar, mark samt yt- och grundvatten 
Måttlig: Mark och grundvatten känslighet och ev. skyddsvärde, ytvatten och sedimentens 
känslighet 
 
Genom att besvara dessa frågor fås en strukturerad bild av föroreningens farlighet i 
kombination av placering och spridning samt att hänsyn till den aktuella platsens beskaffenhet 
är medberäknad. 
 
Efter att ha genomgått de övergripande frågorna kan fås ett riskobjekt fram som tydligt talar 
om vad som är de största riskerna samt vad som är skyddsobjekt, dvs. vad ska skyddas från 
risken? 
 
Riskobjekt kan vara: 

• Förorenade jordmassor 
• Förorenat byggmaterial 

 
Skyddsobjekt kan vara: 

• Människor på platsen 
• Grundvattnet 
• Recipienter 

 
För skyddsobjekten utreds på vilket sätt de exponeras för föroreningen, under hur lång tid och 
på vilket sätt. 
Som slutsteg tittar närmre på hur spridningsförhållandena ser ut. Vart kommer föroreningen 
ifrån och hur snabbt breder den ut sig och på vilket sätt. 
 
När dessa objekt är identifierade och dess förutsättningar är kända tillsammans med 
föroreningarnas egenskaper är det lättare ta rätt beslut om åtgärder och deras 
prioritetsordning. [9] 

Genomförande: 

Genomförande av provtagning och okulärbesiktning på plats: 

Provtagning av asbest: 
Efter genomgången gasskyddsutbildning gavs möjlighet att okulärbesikta gamla cellsalarna 
med tillhörande personalutrymmen, förråd samt transformator- och likriktarutrymmen. 
Detta genomfördes den 6 maj 2007.  
Alla utrymmen gick igenom och besiktades okulärt. Där tidigare erfarenhet talade för att 
asbest kunde förekomma togs prover som märktes upp för att senare kunna skickas till 
laboratorium och där bestämma förekomst av asbest. Metoden för provtagningen var 
kunskapsbaserad, dvs. riktad provtagning. De prover som togs placerades i förslutningsbar 
plastpåse och märktes upp med provnummer, provplats, misstänkt innehåll och från vilket 
material det togs.  Prover togs på golvmatta i personalomklädningsrum samt från kakel, fix 
och fog från en toalett i personalutrymme. Proverna skickades till Previa i Karlstad för 
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identifikation. För att ta proverna användes en kofot för att få loss bitar av materialet som var 
dugliga till prov, dvs. i lagom storlek för att få ner i provtagningspåse.  
 
Provtagningskarta Asbest: 

 
 
Bild 5: Provtagningskarta över asbetsprovtagning. 
 
Vid okulärbesiktningen fördes protokoll över vad som fanns i lokalerna samt byggmaterial 
som kunde klassas som farligt avfall. 
 
Proverna analyserades av Hugo Bolands-Eriksson vid Previa i Karlstad. För att undersöka 
förekomsten av asbest i materialprov används ljusmikroskopi. Asbestens utseende och 
ljusbrytning används för att skilja den från andra fibrer och för att identifiera asbestsorten/- 
sorterna i provet. 
 

Provtagning kvicksilver: 
Övrig provtagning gällande kvicksilver på platsen är daterade 1999 av Envipro. 
Även där har en utökad riktad provtagning använts för att ta proverna. Proverna togs på 
väggar och pelare inne i cellsalen med höjdintervall: 1, 3 och 5 meter upp från golvet. 
Dessutom togs proverna på två olika borrdjup, 5 och 13 cm.  
 
Proverna togs enligt provtagningskarta. 
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Bild 6: Provtagningskarta cellsal. Numren i figuren hänvisar till provens nummer. 
 
 
Tabell 2: Numrering och placering av provpunkter i cellsalsbyggnaden visualiserade i Diagram 1: 
    

Prov 1 Isolering Yttertak 
Prov 
14 

Sand under trägolvet, gamla 
förrådet 

Prov 2 Lättbetong, pappsida 
Prov 
15 Trafov teglet 

Prov 3 Lättbetong, undersida 
Prov 
16 Verkstaden tegel 

Prov 4 Takpapp 
Prov 
17 Pelare källare 

Prov 5 Golvdamm (efter rivning) 
Prov 
18 Asfalt källare 

Prov 6 Träkarm cellsalen 
Prov 
19 Överbetong golv källare 

Prov 7 Överbetong cellsalen 
Prov 
20 Betongväggar källare 

Prov 8 Sekundär balk cellsalen 
Prov 
21 Betongvalv cellsal källare 

Prov 9 Överbetong bottenvåning cellsalen 
Prov 
22 Omklädning bibliotek källare 

Prov 
10 Cellsalsvalvet undersida 

Prov 
23 Lättbetong taket cellsal 

Prov 
11 

Trägolvet gamla förrådet, 
bottenvåning 

Prov 
24 Utvändigt tegel bottenvåning 

Prov 
12 Innertegel bottenvåning 

Prov 
25 Borggårdsvalvet ovan-undersida 

Prov 
13 Yttertegel bottenvåning 

Prov 
26 Kiosker, trafo, likriktarrum,  

    
    
 
För exakt uppmätta halter av proverna se bilaga 3. 
Notera att prover tagna från 990927 och framåt i ovanstående tabell är numrerade i 
löpnummerordning. 
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Provtagningen gällande kvicksilver togs av personal från Envipro. Envipro är ett dotterbolag 
inom Hifab AB som huvudsakligen sysslar med miljörelaterade uppdrag. 
Resultaten från analyseringen kommer från miljöinventeringen gjord för programmet för 
rivning av cellsalar uppförd av Hifab AB 
 

Genomförande av riskbedömning: 
Riskbedömningen utfördes enligt den av Naturvårdsverkets rekommenderade MIFO-
modellen. 
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Resultat: 

Riskbedömning: 
 
Föroreningarnas Farlighet: 
Mycket hög: kvicksilver, dioxin 
Hög: Asbest, PCB 
Måttlig: - 
Låg: - 
 
Föroreningsnivå:  
Mycket stor: kvicksilver i byggmaterial, troligtvis i mark samt troligtvis dioxiner i mark 
Stor: - 
Måttlig: PCB-olja i singel troligen 
Liten: Asbest i byggmaterial troligen 
Spridningsförutsättningar: 
Mycket stor: till ytvatten 
Stor: till ytvatten via erosion 
Måttlig: Från byggnader 
Liten:  
 
Känslighet och skyddsvärde: 
Mycket stor: Ytvatten har stor känslighet samt stort skyddsvärde  
Stor: Byggnader anses ha stor känslighet och sedimenten ha stort skyddsvärde 
Måttlig: Marken anses ha måttlig känslighet och skyddsvärde 
känslighet 

 

Resultat gällande asbestprover: 
Asbestprov 1: Golvmatta + lim. Analysresultat: ingen asbest 
Asbestprov 2: Kakel & fix & fog. Analysresultat: ingen asbest 
För fullständigt analysprotokoll se bilaga 1. 

Okulärbesiktningprotokoll: 
Vid okulärbesiktningen av cellsalarna och personaldelarna protokollfördes material som 
misstänktes innehålla asbest, kvicksilver eller PCB. 
 
Tabell 1: Mängder farligt avfall där asbest & kvicksilver & PCB som protokollförts vid okulär besiktning. 
Varuslag Antal Enhet Placering i byggnaderna Analys
Asbest     
Rörisolering (böjar/T- och 
ändstycken)  

350 St Allmänt Nej 

Branddörrar 25 St Personaldelar allmänt Nej 
Tätningsmassa -handfatsavlopp 20 St Personaldelar allmänt Nej 
Fläktaggregat 30 St Tak Nej 
Golvmatta 400 M2 Personaldelar allmänt Ja 
Golvplattor 400 M2 Personaldelar allmänt Nej 
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Kakelfix 70  M2 Personaldelar allmänt Ja 
Tätmassa-vent.kanaler okänt  Allmänt Nej 
Fogmassa 50 Lpm Allmänt Nej 
Takfläktar 30 St Allmänt Nej 
Innertak 40 M2 Förrådsdelar Nej 
     
Kvicksilver     

Lysrör 500 St Allmänt Nej 
Nivåmätare till likriktare 10-15 Ml Likriktare Nej 
Kvicksilver i byggmaterial Stor 

mängd 
 Allmänt i byggmaterial, 

samtliga cellsalar 
Ja, vid 
tidigare 
inv. 

     
PCB, olje- & tjäravfall     
Oljedunkar 20 St Likriktarsal Nej 
Singel 50 m3 Transformatortråg Nej 

Takpapp 4000 m2 Tak Nej  
     
     
Lysrörskondensatorer 1000 St Allmänt Nej 

Feta oljekablar 400 M Allmänt Nej 
 
För övrigt farligt avfall och dess mängder som protokollfördes vid okulärbesiktningen se 
bilaga 2. 
 

Kvicksilverhalter i byggmaterialet: 
Resultaten av provtagningarna visade följande halter. 
För rivningsmaterialet: 
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Diagram 1: Halter Hg i rivningsmaterial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3: Sammanställning av kvicksilvermätning i cellsalen  

 
Diagram som visar Hg-halt i väggar och pelare från gamla cellsalen i varierande höjd & 
borrdjup 
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Diagram 2: Kvicksilverhalt i cellsal 1 m upp från golv vid varierande borrdjup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 3: Kvicksilverhalt i cellsal 3 m upp från golv vid varierande djup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 3: Kvicksilverhalt i cellsal 3 m upp från golv vid varierande borrdjup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4: Kvicksilverhalt i cellsal 5 m upp från golv vid varierande borrdjup. 
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För att få en översikt över kvicksilvrets spridning i höjd lades mätvärden från samma borrdjup 
men varierande höjd in i ett diagram: 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 5: Kvicksilverhalt i cellsal vid 5 cm borrdjup med varierande höjd över cellsalsgolv. 
 

Resultat angående PCB-provtagning: 
Enligt Matts Hjort på Akzo Nobel ska PCB-proverna ( märkta: KM Labb PCB-prov 99-06174 
och 99-06187) ej ha innehållt PCB. [7] 
För att läsa mailkontakt med ovanstående se bilaga 4. 
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Diskussion: 

Analyssvar: 
Anmärkningsvärt vid studier av analyssvaren är den höga halt med kvicksilver i 
byggmaterialet. Värdena är höga i byggmaterial i cellsalarna men även i källarna under 
cellsalarna. Detta tyder på att mängden kvicksilver har varit så hög att den trängt genom 
cellsalsgolvet och vidare ner i källaren genom sprickor. De mängder som upptäckt i taken bör 
ha kommit från processen när kvicksilvret befunnit sig i gasfas. Om kvicksilvret spridit sig så 
mycket i byggnaden finns risken att kvicksilver kan finnas även under bottenplattan.   
 
Vid studie av analysrapporten noteras högre halter kvicksilver i flera mätpunkter 3 meter över 
cellsalsgolvet än vad som fanns 1 meter upp. En anledning till detta kan vara att 
kvicksilverångorna steg uppåt vid elektrolysen, därtill beror det på var det var lämpligt för 
kvicksilvret att fästa. Självklart beror det också på vart utsläppskällan var belägen. Själva 
cellen var troligtvis inte nedsjunken i golvet vilket då gjorde att ångorna kanske inte kom ut 
förens på ca 3 meters höjd. Med andra ord så har den mängd som fanns 1 m upp från 
cellsalsgolvet i själva verket sjunkit. Att cellerna inte var nedsjunkna i cellsalsgolvet är troligt 
då inga celler fanns kvar eller andra lämningar som tydde på detta kunde hittas under vårt 
besök på platsen. 

 
Bild 5: Översiktsbild över del av cellsal 1 och 2. 
 
Frågan om hur arbetsmiljön såg ut i cellsalarna när dessa var i drift är ytterst befogad då höga 
värden på kvicksilverproverna i cellsalens pelare och väggar har konstaterats vid 
kvicksilverinventeringen. 
Med så höga halter av kvicksilver i väggarna och pelarna borde kvicksilverångorna ha varit 
höga under drift. I några prover är halten kvicksilver högre vid djupare provtagning i 
materialet. Troligtvis beror detta på viss sprickbildning eller ojämnhet i materialet som gjort 
att kvicksilvret lättare har kunna tränga längre in. Eftersom endast ett fåtal prover påvisar 
detta fenomen är sprickbildning en trolig orsak. 
 
Halterna av kvicksilver var relativt låga på utsidan av byggnaden i relation till byggnadens 
insida. Detta tyder på att kvicksilvret föredrar att tränga sig nedåt/uppåt än utåt i byggnaden. 
Detta överrensstämmer med tidigare erfarenheter av kvicksilver. 
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Med tanke på halternas omfattning är en omfattande sanering nödvändig. En sådan sanering 
av området ingår i rivningsprogrammet som Akzo Nobel har beställt. 
Detta är önskvärt med tanke på mängden föroreningar och riskerna med om föroreningarna 
ska ligga kvar orörda. Endast 50 meter från cellsal 2 har anläggningen både kaj och 
lossningsplats vid en stor recipient nämligen Vänern. Dessutom är anläggningen en stor 
arbetsplats med mycket både kort- som långtidsnärvarande personal. 
Ett annat problem som ofta återfinns vid liknande saneringar är förekomsten av dioxin. Gamla 
kloralkalifabriker där stora mängder kvicksilver har hanterats är mer eller mindre ökända för 
att även ha stora mängder dioxin i mark och byggnader. Både kvicksilvret och dioxiner är 
ytterst miljöstörande och farliga för arbetsmiljön. 
 
När det gäller förekomsten av asbest är det svårt att friskriva byggnaden helt med hjälp av de 
två prover som togs. Detta då prover inte togs på alla platser där det riskerar att finnas 
asbesthaltigt material. Dessutom är byggnaderna byggda strax innan de sekler där 
asbestanvändandet var som störst inom byggbranschen. Byggnader byggda från ca 1950 och 
framåt är högriskobjekt när det gäller förekomst av asbest. Som hjälp för att hitta från vilka 
årtionden olika material användes har Hifab tagit fram en tidslinje över materialanvändnigen. 
Se bilaga 5. Byggnader här är byggda på 40-talet och det är inte omöjligt att asbest användes 
vid denna byggnation. Dessutom fann vi vid okulärbesiktningen typiska asbestplattor uppsatta 
som innertak i ett av förråden under cellsalarna. Asbesten är egentligen inte särskilt farlig så 
länge den inte hanteras och på något vis manipuleras som t.ex. vid nedsågning. Om 
asbestdamm och dess egenskaper är kända av den arbetande så borde inte sanering av detta 
objekt vara särskilt farlig. 
 
Resonemanget är liknande vid friskrivandet av PCB. Byggnationer färdiga från 1940-talet och 
framåt är typiska objekt där PCB använts i byggmaterialet. Vid okulärbesiktningen upptäcktes 
en del s.k. ”feta kablar” där innanhöljet vanligtvis är gjort av plats innehållandes PCB. Vid 
avstängd transformator fann vi märkning om att PCB-prover varit tagna tidigare och via 
ytterligare kontakt fick vi fram att dessa prover varit negativa i avseende på PCB. Detta är 
dock ingen garanti för att PCB inte har kommit ut från transformatorerna sedan dessa prover 
togs -99. Transformatorerna har nu varit ur drift sedan proverna togs och detta ökar risken för 
att väder och vind har påverkat materialet så att PCB har läckt ut i singeln som används i 
transformatortrågen. 
Känt är att i äldre modeller av lysrör användes PCB i kondensatorerna. Vid inventeringen 
bedömdes det finnas ca 1000 lysrör i varierande kondition inom det berörda området. 
 

Provtagning: 
När det gäller provtagningsmetoden valdes det att använda sig av en erfarenhetsbaserad 
provtagning s.k. riktad provtagning. 
När det gäller ett sådant objekt som dessa cellsalar kan en riktad provtagning ses som en god 
idé att använda sig av. Känt är att byggnaden är förorenad och att den innehåller byggmaterial 
som klassas som farligt. Riktad provtagning ger då indikationer på om antagandena var 
korrekta eller om de var helt fel utan att kostnaderna skenar iväg. Om en utökad provtagning 
görs och den görs efter ett systematiskt mönster som i cellsalen fås en grov bild av hur 
spridningen ser ut i det aktuella området. Dessutom fås ett riktvärde på medelvärdet av 
föroreningen (i detta fall kvicksilver) som möjliggör en beräkning av total mängd. 
Riskerna är missade punkter med extremt förhöjda halter av förorening men det får ses som 
en marginell risk i detta fall då det redan är känt att föroreningen finns där och proverna bara 
ska påvisa ett ämnes förekomst eller ej samt dess eventuella halt.  
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När som i detta fall föroreningarna förekomst redan är känd och målet med provtagningen är 
en grov bild av spridning i byggnaden, är riktad provtagning att föredra ur ekonomisk 
synvinkel.  
 
Provtagningarna gällande kvicksilver i byggnaden har några år på nacken och pga. detta har 
det visat sig svårt att få reda på av vem eller vilka inom Envipro som utförde denna. 
Resultaten är dock att anses som tillförlitliga då samma resultat används i 
rivningsprogrammet för cellsalarna och även i miljöutredningen krävd av länsstyrelsen i 
Värmland. Proverna bör ha analyserats av ett ackrediterat laboratorium med tanke på den 
granskning dokumenten de ingår i utsätts för av både myndigheter, beställare samt kommande 
entreprenörer. 
Om nya prover tas nu 2008 på exakt samma platser som då 1999 kommer troligen halterna att 
ha minskat något. Detta skulle då förklaras med naturligt läckage till omgivningen vilket 
egentligen är ännu värre eftersom ett flöde ut till omgivningen av kvicksilver då är 
konstaterat. 
 

Riskbedömning: 
Samlad riskklassning: 
Höga halter av kvicksilver är funna runt byggnaderna samt misstanke om dioxin, asbest och 
PCB. Föroreningsnivån gällande kvicksilver är mycket hög så även dess farlighet. 
Spridningsförutsättningarna är stora till ytvattnet och ytvattnet bedöms även ha ett stort 
skyddsvärde. Osäkert är dock hur stor spridningen är. Med detta som grund förs objektet in i 
riskklass 1. Detta innebär att objektet bör åtgärdas snarast.  
 
Riskobjekten är: 

• Kvicksilverkontaminerat byggmaterial + dioxin 
• Kvicksilver och dioxin kontaminerad jord 
• Asbesthaltigt byggmaterial 
• PCB-förorenad singel i transformatortråg 

 
Skyddsobjekten är: 

• Personer på platsen, både långtidsarbetande som korttidsarbetande 
• Recipienten Vänern 

 
Exponering: 
De som befinner sig på området riskerar att exponeras främst av kvicksilver och dioxin 
genom damm och ångor vid kontakt med kontaminerat byggmaterial. Exponeringen för asbest 
och PCB får anses som låg då dessa föroreningar är inbyggda i byggmaterialet. 
Exponeringsrisken ökar dock markant vid arbete med det asbesthaltiga materialet. Riskerna 
ligger då i dammet som kan uppkomma. 
 
Spridningsförhållanden: 
Om kvicksilvret sprider sig är svårt att uttala sig om. Risken finns men det är svårt att uttala 
sig om det då spridning ut från och under byggnaden i dagsläget är okänd. Känt är dock att 
det finns stora mängder kvicksilver och dioxin i sedimenten utanför anläggningen men om 
dessa enkom uppkommit genom utsläpp av processvattnet är svårt att uttala sig om. Risken 
finns dock att en svag kontinuerlig påfyllning sker av kvicksilver och dioxin från 
anläggningen. 
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De mängder asbest och PCB som finns får anses som så stabila att dess spridning till 
omkringliggande recipient är nära noll. 
 
Riskanalysen som gjorts tar bara hänsyn till de ämnen som detta arbete handlar om. Den kan 
kompletteras med: 

• Provtagning gällande eventuell förekomst av dioxin 
• Undersökning hur andra förekommande ämnen på området kan få synergieffekter på 

omgivningen . 
• Det aktuella utflödet ur området till områdets recipienter 

 
 
 
Dock ger riskanalysen ge en indikation om hur förorenat och farligt området är för människor 
och miljön. 
MIFO-modellen används i detta fall då den på ett relativt tydligt sätt spaltar upp problemen ett 
och ett därefter kan avgöra hur stor påverkan de dessutom har. MIFO-modellen är också en av 
de modeller Naturvårdsverket rekommenderar att använda sig av vid riskanalys. Modellen 
kan byggas ut och göras mer komplex ju mer analyssvar som finns att tillgå men fungerar 
även i enklare fall där endast ett fåtal provsvar finns att tillgå. 
 
I denna riskanalys har kvicksilver och dioxin placerats som mycket farliga i delmomentet där 
föroreningarnas farlighet värderas. Detta pga. att de anses vara mycket farliga för levande 
organismer sett till verkan både under kort och lång tid. Skador på grund av både kvicksilver 
och dioxin är väl dokumenterade och kända. Dessutom ackumuleras de i näringskedjan och 
bryts inte ner på naturlig väg. 
Asbesten och PCB anses båda ha hög farlighet. PCB då även den ackumuleras i näringskedjan 
och ger kända skador på levande organismer. Ämnet placerades dock i den lägre 
farlighetsnivån då ämnet är inbyggt i annat byggnadsmaterial och därmed inte har samma 
direkta kontakt med omgivningen som de högre klassade ämnena. Asbesten är farlig för 
människan ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv då den inte är särskilt farlig när den är i ett 
passivt användande. Däremot vid arbete med asbesten är den ett stort problem som kan ge 
livslångt lidande för den utsatte. Därför placerades asbest i den näst högsta falighetsnivån. 
 
I momentet gällande föroreningsnivån placerades återigen kvicksilver och dioxin i den högsta 
kategorin ”mycket hög”. Tagna prover från platsen visar att det finns mycket höga halter av 
kvicksilver i byggmaterialet. Från tidigare rivningar/saneringar av liknande objekt har det 
tydligt framgått att det brukar finnas höga halter kvicksilver i marken. Dessa projekt har också 
visat att höga halter kvicksilver i kombination med denna sorts tidigare aktivitet ger stor 
sannolikhet för höga halter dioxin. Att det ska finnas kvicksilver och dioxin i marken är bara 
ett antagande baserat på litteraturstudie och kan inte bevisas då inga prover på marken har 
tagits. 
PCB har placerats i kategorin måttlig föroreningsnivå då det troligen främst förekommer i det 
singel som finns i transformatortrågen och de mängderna inte bedöms vara speciellt stora. All 
annan misstänkt PCB är betydligt bättre inbyggd i byggmaterialet och mer skyddat mot väder 
och vind. 
Asbesten placerades i den lägsta föroreningsnivån då mängderna förekommande asbest var 
förhållandevis liten sett till hur stora massor projektet kommer att generera.  
 
När det gällde att utvärdera spridningsförutsättningarna ansågs riskerna var mycket stora 
gällande spridning till ytvatten (i detta fall Vänern). Detta då ingen kontroll om det 
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fortfarande läcker ut något från objektet i fråga har skett. Stora spridningsförutsättningar har 
ges genom erosion från byggnader och marken runt objektet till ytvattnet (Vänern återigen). 
 
Sammanfattningsvis placerades objektet i riskklass 1 på grund av sina höga halter kvicksilver 
och dioxin i kombination med närbelägen recipient samt att många människor exponeras 
dagligen och under lång tid genom sitt arbete på platsen. 
 
 

Risker med funna föroreningar: 
Eftersom byggnaderna ska bort måste något göras åt situationen då föroreningshalten är så 
hög, dessutom är inte ett eventuellt läckage till Vänern från anläggningen utredd. Känt är att 
det finns höga halter kvicksilver och dioxin i sedimenten utanför anläggningen. Men om 
flödet av föroreningarna stoppades när produktionen lades ner är oklart. Risken finns att ett 
mindre läckage av framför allt kvicksilver och dioxin fortfarande sker både från själva 
byggnaderna och från marken till sedimenten. Om det är så finns risken att sedimenten till slut 
inte orkar ta emot mer och då själva börjar läcka ut till sin omgivning.  
 
Inventeringen påvisar att det finns mycket höga halter av kvicksilver i den byggnad där 
cellsalarna låg. Erfarenhet visar att vid kloralkalitillverkning där kvicksilvermetoden använts 
är riskerna mycket höga för att dioxin ska hittas i stora mängder. Att det finns dioxiner på 
området är ett antagande och är än så länge inte bevisat genom provtagning. Men litteratur 
inom området från tidigare saneringar däribland saneringen från Stjärnfors och Bengtsfors 
ligger till grund för antagandena. 
 
Till skillnad från kvicksilvret och dioxin så är både asbesten och PCB relativt stabila. PCB 
bedöms när den är inbyggd i byggmaterialet att ha en liten spridningsrisk. Detta eftersom det 
tar längre tid för ett sådant material att frigöra PCB än om den finns i friare form som 
exempelvis olja.  
Asbesten är stabilare än PCB då den består av ett fibröst material och dessutom är mer en 
naturprodukt än något av de tre jämförda ämnen. Asbesten är inget större problem vid passiv 
användning. Däremot vid nedmontering är asbesten ett stort arbetsmiljöproblem (även vid 
uppmontering men eftersom användandet av asbest i ny- och ombyggnation är förbjudet 
uppkommer det scenariot inte alls) då fibrerna kan lösgöras ur sin form och bli farliga 
luftburna partiklar som riskerar att skada personers hälsa vid inandning. 
 

Framtiden för cellsalen: 
Det är 2008 19 år sedan som kvicksilvermetoden togs ur bruk på anläggningen och 
kloralkaliproduktionen lades ner i byggnaden. Fortfarande har ingen sanering av området 
gjorts. En övergripande inventering har gjorts gällande kvicksilver och annat farligt avfall. På 
grund av de höga halter kvicksilver som påträffats är det rekommenderat att sanera området. 
En sådan sanering och rivning av cellsalarna får anses som en mycket omfattande och 
riskfylld aktivitet. Inte enbart med tanke på föroreningarna utan också att den kemiska 
produktionen runt byggnaden kommer att fortgå under tiden. Arbetet försvåras praktiskt 
ytterligare av rörbryggor både ovan mark och under mark som löper över den kommande 
arbetsplatsen. 
Allt byggmaterial måste sorteras upp i olika fraktioner beroende på föroreningsinnehåll och 
halter av dessa. I alla högsta grad måste dammbildning undvikas då partiklarna i stor grad 
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riskerar att vara kontaminerade av kvicksilver eller dyl. Därefter måste en säker transport 
garanteras till slutlig destruktion och deponi av avfallet. 
Riskerar att påträffa fritt metalliskt kvicksilver i bergskrevor under byggnaden när 
betongplattan lyfts bort bedöms vara stor. Detta måste hanteras ytterst försiktigt så det inte 
kommer ut i recipienten eller att människor utsätts för detta och riskerar sin hälsa. 
 
Alternativet att låta objektet vara som det är idag är tyvärr omöjligt. Trots riskerna med 
rivning/saneringsarbetet för både människor och omgivning samt de enorma kostnader detta 
kommer att medföra är passivitet inget alternativ. Objektet finns placerat mitt i en kemisk 
produktionsplats. Eftersom området ska användas för att utvidga sin produktion i framtiden är 
ombyggnation av cellsalen med tillhörande sanering är inget kostnadseffektivt förslag. 
Dessutom är inte riskerna med eventuellt läckage till omgivningen utredda. Risken att stå med 
ett objekt som förorenar Vänern och gör de anställda där mycket sjuka är allt för stor för att 
vara ett alternativ. Det är aspekter som är svåra att mäta i pengar. 

Samhällets syn på sanering av objektet: 
Att göra en sanering av området är dessutom ett mycket politiskt korrekt beslut. Med tanke på 
den stora miljömedvetenhet som blomstrar hos både vanliga människor och politiker är detta 
ett beslut som ger företaget mycket ”good will” vilket kan vara fördelaktigt i framtiden för 
framtida beslut om expansion av området eller utvidgande av antalet kemikalier som 
tillverkas på plats. 
 
Klara slutsatser och besked som inte blir en tolkningsfråga är något som är svårt att få fram 
när det gäller miljö. Det finns alltid fler parametrar att ta hänsyn till och hur värderas miljö i 
pengar? Den stora stötestenen när det gäller just inventeringar och saneringar är just de 
ekonomiska aspekterna. Hur kan en inventering ekonomiskt försvaras som med största 
sannolikhet kommer att leda till ytterligare utgifter? Många saker är svåra att värdera och 
utvärdera, få av dem står svart på vitt. Dock finns Naturvårdsverkets gränsvärden att luta sig 
mot när det gäller olika föroreningar. När det gäller kvicksilver har ett gränsvärde på 7 mg/kg 
TS satts upp gällande mindre känslig markanvändning vilket i praktiken är industrimark etc. I 
de gamla cellsalarna har varierande halter uppmätts både inne i salarna som på utsidan av 
byggnaden. Baserat på analysresultaten och beräknade massor har ett medelvärde på 50 
mg/kg byggmassa räknats ut gällande för hela objektet. Detta är drygt 7 gånger högre än 
Naturvårdsverkets gränsvärde. Det är resultat svart på vitt som påvisar att det här objektet är 
farligt både för människor och för miljön. Kvicksilver anses vara ett mycket farligt miljögift 
och därför borde en sanering av ett sådant objekt inte vara svår att motivera. 
 

Slutsatser: 
I cellsalen har halter som överstiger Naturvårdsverkets gränsvärden gällande mindre känslig 
markanvändning av kvicksilver uppmätts. 
Detta är ett stort miljöproblem som måste åtgärdas. 
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Bilagor:  

Bilaga 1 
 

Analysprotokoll asbest: 

 



 34

 
 
 

Bilaga 2: 

Mängder farligt avfall: 
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Varuslag 
Antal Enhet Placering i byggnaderna Analys

Asbest     
Rörisolering (böjar/T- och 
ändstycken)  

350 st allmänt Nej 

Branddörrar 25 st Personaldelar allmänt Nej 
Tätningsmassa -handfatsavlopp 20 st Personaldelar allmänt Nej 
Fläktaggregat 30 st Tak Nej 
Golvmatta 400 M2 Personaldelar allmänt Ja 
Golvplattor 400 M2 Personaldelar allmänt Nej 
Kakelfix 70  M2 Personaldelar allmänt Ja 
Tätmassa-vent.kanaler okänt  Allmänt Nej 
Fogmassa 50 Lpm Allmänt Nej 
Takfläktar 30 St Allmänt Nej 
Innertak 40 M2 Förrådsdelar Nej 
     
     
Bly     
Blykabel 100-150 m Allmänt Nej 
Blyplåt 120 m2 Tak över  Nej 
     
Elektronikskrot     
Diverse okänt  allmänt Nej 
El-centraler 25 st allmänt Nej 
Traversmotor 1 st likriktarutrymme Nej 
     
     

Kadmium     

Nödutgångsskyltar med batterier fåtal  allmänt Nej 
    

Kemikalier 
    

Diverse behållare med färg, 
rengöringsmedel, tvättmedel mm 

5-7 liter likriktarsal  

     
Kvicksilver     

Lysrör 500 st allmänt Nej 
Nivåmätare till likriktare 10-15 ml likriktare Nej 
Kvicksilver i byggmaterial Stor 

mängd 
 Allmänt i byggmaterial, 

samtliga cellsalar 
Ja, vid 
tidigare 
inv. 

     
Olje- & Tjäravfall     
Oljedunkar 20 st likriktarsal Nej 
Singel 50 m3 transformatortråg Nej 

Takpapp 4000 m2 Tak Nej  
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PCB     
Lysrörskondensatorer 1000 st allmänt Nej 

Feta oljekablar 400 m allmänt Nej 
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Bilaga 3: 

Halter Hg: 
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Bilaga 4: 
 

Mailkontakt angående PCB i trafona: 
 
 

 
 

 

Från:   Anna Melinder/Hifab  
Till:   Angelica Laut/Hifab@Hifab  

Datum:   Tisdag 19 Juni 2007 12:07 
Ärende: 

  Vb: SV: PCB prov av olja i trafon 

 
 
 
 

Hej Angelica, 
 
Info ang olja i trafona till inv rapporten. 
Jag har några ytterliagre frågor, men jag återkommer senare (troligen imorgon) med dem. 
 
Mvh Anna 
 
Anna Melinder 
Projektledare  
Hifab AB 
 
********************************************************************** 
Box 19090, Rehnsgatan 20 
104 32 Stockholm 
SWEDEN 
Tel 08-546 666 64 
Mail anna.melinder@hifab.se 
http://www.hifab.se 
********************************************************************* 
----- Vidarebefordrat av Anna Melinder/Hifab    2007-06-19 12:06  ----- 

"Hjort, 
M. 
(Matts)" 
<Matts.H
jort@bc.
akzonobe
l.com>    

2007-06-
19 11:23 

Till
 
<anna.melinder@hifab.se> 

Kopia
 

Ärende
 
SV: PCB prov av olja i trafon 

   

 
Hej Anna 
  
Vi har tagit PCB prover på oljan till transformatorerna och de innehöll inget PCB. Vi för en separat 
diskussion med Stora Enso om ersättning av transformatorerna så vi tar upp frågan i det forumet. Målet 
är att vi i el-projektet tar bort transformatorerna från byggnaden men lämnar kvar kablar och 
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kopplingsplintar. 
  
  
Matts 
   

Från:  anna.melinder@hifab.se [mailto:anna.melinder@hifab.se]  
Skickat:  den 18 juni 2007 15:57  
Till:  Hjort, M. (Matts)  
Ämne:  PCB prov av olja i trafon 
  
 
Hej Matts,   
 
Enligt de som gjort miljöinventeringen så har de skrivit följande:   
 
Transformatorer i drift vid inventering. Avstängda transformatorer fanns märkning om utförda 
PCB-prover, KM Lab PCB-prov 99-06174 och 99-06187  
 
Inga nya prover har tagits. Vore bra om vi kan få tillgång till analyssvaren på redan tagna 
prover.   
 
Kommer trafo och likriktare ingå  i stora rivningen eller hanteras de separat?    
Det var tydligen oljespill i trågen, så den singel som ligger där behöver tas om hand. Av 
den anledningen är det bra att känna till om oljan innehåller PCB.   
 
Mvh Anna    
 
Anna Melinder 
Projektledare  
Hifab AB 
 
********************************************************************** 
Box 19090, Rehnsgatan 20 
104 32 Stockholm 
SWEDEN 
Tel 08-546 666 64 
Mail anna.melinder@hifab.se 
http://www.hifab.se  
*********************************************************************   
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Bilaga 5: 

 

Tidslinje över farligt avfalls användande: 
 

 


