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Förkortningar/termer som används i denna rapport 
AA-MKN Miljökvalitetsnorm enligt vattendirektivet, årsmedelvärde (Annual Average) 

Biota Levande växter och djur som finns inom ett område 

CCME Kanadas miljömyndighet (Canadian Council of Ministers of the Environment) 

CMR-ämnen  Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska.   

DDD Diklordifenyldikloretan 

DDE Diklordifenyldikloretylen 

DDT Diklordifenyltrikloretan 

DEHA Di(2-etylhexyl)adipat 

DEHP Di(etylhexyl)ftalat 

EAC Miljöbedömningskriterium enligt Oslo-Pariskonventionen OSPAR (environmental assessment criteria) 

EPA USAs miljömyndighet (US Environmental Protection Agency) 

GV Föreslaget gränsvärde (Naturvårdsverket 2008) 

HBCDD Hexabromcyklododekan 

HCDF Heptaklordibensofuran 

HCH Hexaklorcyklohexan 

Isomerer Kemiska föreningar med samma molekylformel men olika molekylstruktur 

Kongener Olika varianter av kemiska föreningar med samma kemiska struktur (dioxiner, furaner, dioxinlika PCB) 

L Liter  

LCCP Långa klorparaffiner C18+ (long chain chlorinated paraffins) 

LOQ Kvantifieringsgräns = rapporteringsgräns (limit of quantification)  

LV Lipidvikt/fettvikt 

MAC-MKN Miljökvalitetsnorm enligt vattendirektivet, maximal tillåten koncentration (Maximun Allowed Concentration) 

MCCP Medellånga klorparaffiner C14-17 (medium chain chlorinated paraffins) 

Metabolit Nedbrytningsprodukt 

MIFO Metodik för inventering av förorenade områden 

MKN Miljökvalitetsnorm enligt vattendirektivet (på engelska EQS – environmental quality standard) 

MPA Gränsvärde i bakgrundsmaterial till vattendirektivet (maximum permissible addition) 

ND Ämnet har analyserats men eventuell halt låg under LOQ (not detected) 

NM  Ämnet har inte analyserats (not measured) 

OCDD Oktaklordibenso-p-dioxin 

PAH Polycykliska aromatiska kolväten 

PBDE Polybromerade difenyletrar (bromerade flamskyddsmedel) 

PBT-ämnen Persistenta (svårnedbrytbara och långlivade), bioackumulerande (ansamlas i organismer) och toxiska (giftiga). 

PCB Polyklorerade bifenyler 

PEL  Sannolik effektnivå (probable effect level) (CCME) 

PFAS Perfluorerade alkylsulfonater 

PFOS Perfluorerad oktylsulfonat 

QS Gränsvärde i bakgrundsmaterial till vattendirektivet (specific quality standard) 

RV Beräknat riktvärde (Lilja et al. 2010)  

SCCP Korta klorparaffiner C10-13 (short chain chlorinated paraffins) 

SQG  Kanadensiskt gränsvärde för sediment (sediment quality guideline)  

TBT Tributyltenn 

TCDD 2,3,7,8-tetraklorodibenso-p-dioxin  

TCDF Tetraklordibensofuran 

TEF Toxisk ekvivalentfaktor 

TEQ System för att beräkna giftighet av olika kongener, här används WHO-TEQ 2005. 

TS  Torrsubstans  

VV Våtvikt/färskvikt 

 

 

 

 

Omslagsbilden visar Lyviken i Väsman (Foto: Anita Lundmark)  
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1 Sammanfattning och slutsatser 

Vilka ämnen utgör problem? 

Analys av miljögifter har gjorts på vattenprov från nio lokaler, på sedimentprov från sju lokaler 

och på fiskprov från fem lokaler i Kolbäcksåns avrinningsområde. Dessutom har motsvarande 

prov från två referenssjöar analyserats. Alla ämnen har inte analyserats på alla provtagningslokaler 

och inte heller i alla matriser.  

För de flesta ämnen som påträffats i vatten ligger uppmätta halter väsentligt under 

vattendirektivets miljökvalitetsnormer (MKN). Tydligt förhöjda halter av polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH) i vatten har konstaterats på ett par lokaler, men inte heller dessa överskrider 

MKN.  

Många miljögifter har låg löslighet i vatten, men ansamlas i sediment, växter och djur. Ett antal av 

de analyserade sedimentproverna är förorenade av PAH, dioxiner, furaner, dioxinlika och ej 

dioxinlika polyklorerade bifenyler (PCB), oktylfenol, klorerade bekämpningsmedel (t.ex. HCH), 

tennorganiska föreningar (t.ex. TBT) och metaller. I flera av proverna överskrider de uppmätta 

halterna föreslagna gräns- eller riktvärden för limniska sediment.  

Samtliga fiskprov, inklusive de från referenssjöarna, innehåller halter av bromerade 

flamskyddsmedel (PBDE), PCB, perfluorerade ämnen (t.ex. PFOS) och kvicksilver (Hg) som 

överskrider vattendirektivets MKN eller föreslagna gränsvärden. 

Vilka vatten är förorenade? 

Halter nära eller över MKN och föreslagna gränsvärden har uppmätts framför allt i prover från 

Väsman, Övre Hillen, Norra Barken och Södra Barken. 

I sediment- och fiskprover från Väsman 1 (Lyviken) fanns halter över gränsvärden av dioxiner, 

furaner, PCB, oktylfenol, ftalater, PAH, tennorganiska föreningar och vissa metaller. Resultaten 

tyder på att föroreningarna inne i Lyviken har spridits ut i Väsman eftersom även sedimentprov 

från Väsman 2 har förhöjda halter av dioxiner, furaner, PCB, fenoler, ftalater, PAH och 

tennorganiska föreningar, sedimentprov från Väsman 3 har förhöjda halter av PAH, 

tennorganiska föreningar och Hg och Väsman 4 har förhöjda halter av PAH i vattnet. 

I sediment- och fiskprover från Övre Hillen 1 fanns halter nära eller över gränsvärden för PBDE, 

dioxiner, furaner, PCB, pentaklorfenol, DDT, PAH samt Hg och andra metaller. De högsta 

PBDE-halterna i fisk uppmättes i prov från Övre Hillen 1. I Övre Hillen 2 är sedimenten 

förorenade framför allt av PCB, pentaklorfenol, fenoler, ftalater, PAH, Hg och krom.  

I sediment- och fiskprover från Norra Barken fanns halter av PCB, oktylfenol och TBT som 

överskrider föreslagna gränsvärden. Sedimentprov från Södra Barken innehöll i stället DDT-, 

HCH- och PAH-halter över föreslagna gränsvärden. 

Varifrån kommer föroreningarna? 

Föroreningarna kan ha många olika ursprung. Till viss del kan de vara orsakade av diffus 

spridning och för en del ämnesgrupper är detta den huvudsakliga källan. Diffus spridning från 

produkter och varor når i hög grad sjöar och vattendrag genom punktutsläpp av processat 

avloppsvatten från avloppsreningsverk. 
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Jämförelser med resultat från referenssjöar och från övriga provlokaler visar tydligt att det 

förutom diffus spridning också finns lokala källor som bidrar till föroreningarna. Det kan inte 

uteslutas att pågående miljöfarliga verksamheter (andra än avloppsreningsverk) inom 

Kolbäcksåns avrinningsområde medverkar till spridning av miljögifter, men resultaten tyder på att 

det i första hand är förorenade områden från tidigare verksamheter som orsakat de uppmätta 

halterna av miljögifter i vatten, sediment och fisk.   

I och omkring Väsman 1 (Lyviken) finns flera historiskt förorenade områden. De påträffade 

miljögifterna kommer sannolikt i första hand från sediment och markområden som förorenats av 

tidigare träimpregnering och från en nedlagd industrideponi. Resultaten tyder på att 

föroreningarna inne i Lyviken har transporterats ut i Väsman så att även Väsman 2, Väsman 3 

och Väsman 4 är påverkade av föroreningssituationen i och omkring Väsman 1. 

Övre Hillen 2 är med stor säkerhet påverkad av läckage från de mycket förorenade sedimenten i 

Marnästjärn. Bäcken som transporterar vatten från tjärnen till Övre Hillen mynnar i närheten av 

provtagningspunkten.  

De föroreningar som påträffats i Södra Barken härrör huvudsakligen från ett förorenat 

sågverksområde där doppning och träimpregnering utförts. Påverkansbilden vid Norra Barken är 

mer komplex med påverkan från förorenade områden av olika slag, men bidrag från pågående 

verksamheter kan inte uteslutas.  

Hur går vi vidare? 

Projektet kommer att följas av åtgärdsarbete inom vattenförvaltning, tillsyn, prövning och 

efterbehandling på regional, kommunal och lokal nivå. De ämnesspecifika resultat som finns för 

bland annat dioxiner, furaner och PCB är användbara vid identifiering av källorna. I så stor 

utsträckning som möjligt kommer det att vara verksamhetsutövarnas ansvar att göra eventuell 

ytterligare provtagning och analys av vatten, sediment och fisk. 

Åtgärder behöver vidtas för att begränsa ytterligare spridning av de föroreningar som finns i 

Lyviken (Väsman 1) och i Marnästjärn (jfr. Övre Hillen 2). Förekomsten av kvicksilver och vissa 

andra metaller i Marnästjärn är kartlagda, men föroreningar av organiska ämnen i och från tjärnen 

behöver karakteriseras. För att närmare beskriva hur stor del av påverkan som kommer från 

diffus spridning via avloppsreningsverk rekommenderas utökade mätprogram i utgående 

avloppsvatten från reningsverken Gonäs och Gårlången i Ludvika kommun. 

Källorna till vissa av de föroreningar som påträffats i Övre Hillen 1 är svåra att fastställa och där 

behöver påverkansbilden utredas ytterligare. 

Länsstyrelsen behöver säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig egenkontroll och 

har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamheternas 

inverkan på ekologisk och kemisk status i vattenförekomster. Resultat från projektet Miljögifter i 

Kolbäcksån kommer att vara ett stöd i detta arbete. 

Spjutsjöns och Gipsjöns lämplighet som referenssjöar behöver utredas (båda i Dalälvens 

avrinningsområde). Prover från de två sjöarna innehåller halter av PCB och lindan i vatten, 

DDD, DDE, tennorganiska föreningar och metaller (utom Hg) i sediment och hexaklorbensen i 

fisk.  
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2 Bakgrund och syfte 

Kolbäcksåns avrinningsområde ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt och vattnet från ån når 

Östersjön via Mälaren. Under 2008 och 2009 genomfördes, utanför detta projekt, provtagning 

av vatten, sediment och fisk för analys av miljögifter på fyra lokaler i Kolbäcksåns 

avrinningsområde.  

Vid dessa provtagningar påträffades bland annat PAH i vatten, HCH, PBDE, PCB och dieldrin 

i bottensediment och dioxiner, klorerade och bromerade ämnen i fisk. Mätpunkterna var dock 

få och resultaten otillräckliga för att klarlägga varifrån miljögifterna härrör. I området finns ett 

flertal förorenade områden vid nedlagda industrier och gamla gruvor. Dessutom finns pågående 

industriverksamhet som kan påverka kvaliteten på ytvattnet i sjöar och vattendrag, bland annat 

stålindustri, verkstadsindustri, träimpregnering och gruvverksamhet.   

Syftet med detta projekt har varit att identifiera källor till de miljögifter som uppmätts i 

Kolbäcksån vid tidigare provtagningar år 2008 och 2009. Resultat från projektet ska ligga till 

grund för ett åtgärdsarbete för att minska källornas påverkan på innehållet av miljögifter i 

Kolbäcksåns vattensystem. Åtgärdsarbetet ska bedrivas inom vattenförvaltning, tillsyn, prövning 

och efterbehandling på regional, kommunal och lokal nivå. Resultaten från projektet förväntas 

på sikt, genom efterföljande åtgärdsarbete, leda till minskade halter av miljögifter i Kolbäcksåns 

vattensystem och i Östersjön och därmed bidra till miljömålet Giftfri miljö. 

 

3 Genomförande 

Inom ramen för projektet Miljögifter i Kolbäcksån genomfördes i oktober-november 2011 

provtagning av vatten, sediment och fisk i tre provtagningslokaler i de övre delarna av 

Kolbäcksåns avrinningsområde (Väsman 1, Norra Barken, Södra Barken). I denna rapport 

redovisas dessutom resultat från provtagning av vatten, sediment och fisk hösten 2008, hösten 

2009, våren 2011 och hösten 2012. Samtliga miljögiftsmätningar i dessa matriser i Kolbäcksåns 

avrinningsområde redovisas här för att ge en bättre helhetsbild av miljögiftssituationen i området. 

Analys av miljögifter har gjorts på vattenprov från sammanlagt nio lokaler, sedimentprov från sju 

lokaler och fiskprov från fem lokaler i Kolbäcksåns avrinningsområde. Dessutom har 

motsvarande prov från två referenssjöar analyserats. Vatten har provtagits 1-3 gånger på varje 

lokal, medan sediment och fisk endast provtagits vid ett tillfälle per lokal (se Bilaga 1). Alla ämnen 

har inte analyserats på alla provtagningslokaler och inte heller i alla matriser.  

Halter av miljögifter i vatten mättes dels med konventionell vattenprovtagning (stickprov), dels 

med s.k. passiva provtagare. Passiv teknik lämpar sig särskilt för ämnen som förekommer i låga 

koncentrationer och för ämnen vars halter i vattnet varierar mycket. Tekniken innebär att en 

provtagare med semipermeabla membran exponeras 21-28 dagar i det vatten som ska undersökas 

varefter membranens innehåll analyseras. Det är den biotillgängliga, ej partikelbundna, halten som 

registreras med denna teknik (Länsstyrelserna & Naturvårdsverket 2012, Bilaga 6).  

Halter av miljögifter i sediment mättes genom konventionell provtagning av det översta skiktet av 

bottensedimenten i de utvalda sjöarna. För att med rimlig arbetsinsats kunna samla tillräckligt 

mycket substrat för de analyser som önskats har ekmanhuggare använts för provtagning.  
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För undersökning av miljögifter i biota har prov på nätfiskad abborre analyserats. Från varje sjö 

togs ett samlingsprov av 12 individer av samma ålder och storlek (16-19 cm). Poolade muskel- 

respektive leverprov preparerades från de 12 fiskarna från varje provlokal. Provtagning utfördes 

enligt instruktion från Naturhistoriska Riksmuseet (Länsstyrelserna & Naturvårdsverket 2012, 

Bilaga 10). Leverprov analyserades med avseende på PFOS och metaller (utom Hg). Övriga 

ämnen samt Hg analyserades på muskelprov.  

Varje matris analyserades med avseende på ett urval av organiska miljögifter. Urvalet gjordes 

dels utifrån rekommenderad matris för vattendirektivets prioriterade ämnen (Länsstyrelserna & 

Naturvårdsverket 2012, Bilaga 5) och dels utifrån de ämnen som påträffats vid tidigare 

provtagning. Analyserna omfattade huvudsakligen prioriterade ämnen inom EUs ramdirektiv för 

vatten, men även ett urval av föreslagna prioriterade ämnen, ämnen som regleras av andra 

direktiv (s.k. övriga ämnen) och särskilda förorenande ämnen har analyserats (se Tabell 1 sid. 

12).  

För ett flertal ämnesgrupper redovisas summor (∑) av kongener, isomerer eller metaboliter1. 

Beräkningarna har utgått från ämnesspecifika analysresultat som summerats. Vid beräkning av 

dessa summor har alla värden under rapporteringsgränsen (LOQ) antagits vara noll. Detta 

innebär i regel en underskattning eftersom även prov med värden <LOQ kan innehålla halter av 

ämnet.  

 

  

                                                 
1 Begreppen förklaras på det främre omslagets insida. 
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4 Provtagningslokaler 

Projektet Miljögifter i Kolbäcksån har finansierat provtagning och analys hösten 2011 av vatten-, 

sediment- och fiskprover från Väsman 1, Norra Barken och Södra Barken. I denna rapport 

redovisas dessutom resultat från två referenssjöar (i Dalälvens avrinningsområde) och ytterligare 

åtta provtagningslokaler inom Kolbäcksåns avrinningsområde (Figur 1). Här följer en kort 

beskrivning av varje provtagningslokal och förekomst av tänkbara källor i anslutning till 

respektive lokal. En sammanställning med information om provtagning vid respektive lokal finns 

i Bilaga 1.   

 

Figur 1. Kartor som visar Kolbäcksåns avrinningsområde (övre kartan) och de provtagningslokaler som ingår i 

resultatredovisningen i denna rapport. Referenssjöarna Spjutsjön och Gipsjön (ej med på kartan) ligger i 

Dalälvens avrinningsområde, norr om Kolbäcksåns avrinningsområde. 

Spjutsjön/Gipsjön 

Dessa referenssjöar är belägna inom Dalälvens avrinningsområde. Spjutsjön är en djup 

klarvattensjö där den enda kända påverkan är eventuellt metalläckage från ett par gamla 

gruvhyttor. Gipsjön är en brunvattensjö utan känd påverkan. 

Pellabäcken 

Denna provtagningslokal är ett litet vattendrag som rinner genom ett vidsträckt skogsområde i 

den västligaste delen av Kolbäcksåns avrinningsområde (Figur 1). Bäcken är ett källflöde inom 
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Kolbäcksåns avrinningsområde och påverkan av förorenade områden eller punktutsläpp av 

miljögifter har bedömts vara obefintlig eller mycket liten.  

I omgivningarna finns emellertid ett par förorenade områden från historisk gruvverksamhet. 

Dessa ligger dock inte i närheten av provtagningspunkten. Förutom skogsbruk finns inga kända 

påverkanskällor i Pellabäckens närområde. 

Väsman 1  

Denna provtagningslokal ingår i den provtagning hösten 2011 som finansierats inom projektet 

Miljögifter i Kolbäcksån. Provtagningspunkten ligger inne i Lyviken, men utanför den del av viken 

där ankringsförbud råder (Figur 1).  

I anslutning till pågående miljöfarlig verksamhet vid Lyviken (Väsman 1) finns förorenade 

områden och i viken finns förorenat sediment. Sediment i Lyviken inventerades 2009 och 

tilldelades riskklass 1 (MIFO). Inventeringen visar att arsenik, kreosot, diesel, eldningsolja, PAH, 

koppar och krom kan finnas i sedimenten. Kreosotförorenat vatten har släppts ut i Lyviken och 

kreosotolja har letts ut i Väsman genom en avloppsledning som stängdes 1969.    

Även på land i direkt anslutning till Lyviken finns förorenade områden med tidigare 

träimpregnering (MIFO riskklass 2) och verkstadsindustri (ej riskklassat). Vid Lyvikens södra 

strand finns en nedlagd industrideponi (ASEA) som inventerats och tilldelats riskklass 2 (MIFO).   

Pågående miljöfarliga verksamheter vid Lyviken omfattar metallbearbetning, träimpregnering och 

återvinning/bortskaffning av farligt avfall och ett värmeverk med förbränning av avfall.  

Väsman 2 

Provtagningslokalen ligger i Väsman, ungefär 150 meter utanför Lyvikens mynning (Figur 1). 

Denna lokal är huvudsakligen påverkad av de föroreningar som finns inne i den närliggande 

Lyviken (Väsman 1).    

Väsman 3  

Provtagningslokalen ligger i en djuphåla i Väsmans huvudbassäng ca 1 km från Lyvikens mynning 

(Figur 1). Provtagningspunkten kan vara utsatt för viss påverkan från föroreningarna inne i 

Lyviken. Dessutom finns Ludvika bangårdsområde i närheten med områden som förorenats av 

järnvägstrafik och tillverkning av tegel och keramik (riskklass 2 enligt MIFO). Där finns även 

förorenade områden i anslutning till drivmedelshantering och en bilvårdsanläggning. 

För att undvika industrispionage dumpade dåvarande ASEA på 1950-talet kvicksilverhaltig 

industriutrustning i Väsman och som en följd har sediment med förhöjda kvicksilverhalter 

tidigare påträffats i sjön. 

Det kan också finnas påverkan från pågående verksamhet i avloppsreningsverk, i den närliggande 

småbåtshamnen och inom järnvägsområdet i Ludvika.  

Väsman 4 

Provtagningslokalen ligger vid utflödet där vatten från sjön Väsman rinner vidare ut i Ludvika 

Ström (Figur 1). Avståndet till Lyvikens mynning är ca 1,5 km. Denna provtagningspunkt 

representerar den samlade belastningen på Väsman och flera påverkanskällor har nämnts ovan 

under Väsman 1-3.  
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Övre Hillen 1 

Provtagningslokalen ligger i Övre Hillens utlopp, där vattnet rinner under Smedjebacksvägen och 

därefter ut i Nedre Hillen (Figur 1). Provtagningspunkten representerar den samlade belastningen 

på Väsman och Övre Hillen.  

Det finns inga självklara källor till de föroreningar som uppmätts vid Övre Hillen 1. Det kan 

finnas en påverkan från Väsman (se ovan) och från Marnästjärn (jfr. Övre Hillen 2). Runt Övre 

Hillen finns dessutom ett antal historiskt förorenade gruvområden (sufidmalm). Stora mängder 

kvicksilver, som under perioden 1967-1972 släpptes ut från dåvarande ASEA via Gårlångens 

avloppsreningsverk, finns fortfarande på djupet i Gårlångens sediment (MIFO riskklass 3). 

Utsläpp av processat avloppsvatten från Gårlångens avloppsreningsverk, som ligger uppströms 

Övre Hillen i övre änden av Gårlången, kan bidra till föroreningssituationen vid Övre Hillen 1.  

Övre Hillen 2 

Denna provtagningslokal ligger inne i en liten vik av Övre Hillen, väster om Sandviksudden 

(Figur 1). Provtagningspunkten valdes för att undersöka eventuell påverkan från Marnästjärn, 

vars avrinning sker genom en bäck som mynnar längst in i viken.  

Marnästjärn är en liten sjö, men en av de tre mest förorenade sjöarna i Dalarna där sedimenten 

förorenats av tidigare industriverksamhet (MIFO riskklass 1). Dåvarande ASEA tillverkade 

jonventiler 1927-1972, vilket ledde till mycket stora utsläpp av kvicksilver till tjärnen. Utsläppen 

till Marnästjärn upphörde 1967 och föroreningarna gick i stället via Gårlångens 

avloppsreningsverk ut i Gårlången (se beskrivning av Övre Hillen 1 ovan).  

Vid Marnästjärn finns också en avslutad avfallsdeponi i närheten av tjärnens utlopp (MIFO 

riskklass 3). I närheten av provtagningspunkten, längst ut på Sandviksudden, finns 

Hillängsgruvan som är en historisk sulfidmalmsgruva med rödfyr (MIFO riskklass 3).  

Norra Barken 

Denna provtagningslokal ingår i den provtagning hösten 2011 som finansierats inom projektet 

Miljögifter i Kolbäcksån. Provtagningspunkten ligger strax nedströms Smedjebacken.  

I närheten av provtagningspunkten finns ett flertal förorenade områden. Vid Smedjebackens 

sågverk pågick verksamhet under perioden 1900-1975. Bland annat utfördes doppning med 

pentaklorfenol 1965-1975. Objektet har tilldelats riskklass 1 (MIFO). Eventuell spridning av 

föroreningar sker till Norra Barken. År 2007 detekterades pentaklorfenol och dioxin i 

grundvatten. Området sanerades 2010 men vissa ytor lämnades utan åtgärd. 

Inom andra förorenade områden i närheten har bedrivits metallhantering (MIFO riskklass 2), 

avfallsdeponi (MIFO riskklass 2), kemtvätt (MIFO riskklass 4), verkstadsindustri, tryckeri och 

gruvverksamhet (järnmalmshyttor).  

Pågående miljöfarlig verksamhet som kan bidra till föroreningssituationen är bl.a. en 

metallindustri och en förbränningsanläggning. Dessutom kan påverkan finnas från den 

närliggande småbåtshamnen i Smedjebacken. 

Södra Barken 

Denna provtagningslokal ingår i den provtagning hösten 2011 som finansierats inom projektet 

Miljögifter i Kolbäcksån.  
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I anslutning till provtagningspunkten finns förorenade områden vid Vads Sågverk som haft 

doppning och träimpregnering. Verksamhet pågick under perioden 1929-1971 med 

träimpregnering och tjärtillverkning 1940-1945. Föroreningar i form av koppar, krom, arsenik, 

kadmium, pentaklorfenol och dioxin kan ha spridits till ytvatten och sediment i Södra Barken. Till 

sågverket hörde ett område med ett oljelager som också är förorenat (ej riskklassat). 

Andra tänkbara källor är förorenade områden vid Vads avloppsreningsverk samt 

drivmedelshantering (ej riskklassade). 

Semla 

Denna provtagningslokal ligger vid Semla där sjön Vevungen övergår i sjön Flogen.  

Uppströms provtagningspunkten finns förorenade områden vid Semla Bruk (MIFO riskklass 2), 

Rudgruvans anläggning för farligt avfall (MIFO riskklass 2), Semlafältets sulfidmalmsgruva och 

Rudgruvan (MIFO riskklass 3). Något nedströms provtagningspunkten finns en industri-

/slaggdeponi (MIFO riskklass 1) och Semlasågen, ett sågverk utan doppning och impregnering 

(ej riskklassat).  

I Semla finns pågående miljöfarlig verksamhet för metallåtervinning. 

Strömsholm 

Provtagningslokalen ligger nära Strömsholm strax innan vatten från Kolbäcksåns 

avrinningsområde rinner ut i Mälaren. Provtagningspunkten representerar det vatten som lämnar 

Kolbäcksåns avrinningsområde. 

I Strömsholm och dess omgivningar finns ett flertal förorenade områden och miljöfarliga 

verksamheter. 
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5 Resultat 

Vid analys av vatten, sediment och fisk i Kolbäcksåns avrinningsområde uppmättes halter av 22 

av vattendirektivets prioriterade ämnen, 3 av de föreslagna prioriterade ämnena, 5 ämnen som 

regleras av andra direktiv (andra förorenande ämnen) och 10 särskilda förorenande ämnen. En 

sammanställning av vilka ämnen som analyserats respektive påträffats finns i Tabell 1. Dessutom 

fanns mätbara halter av vissa övriga ämnen, t.ex. adipater, vilket framgår av den ämnesvisa 

resultatredovisning som följer. 

Tabell 1. Ämnen som pekas ut som prioriterade i EUs ramdirektiv för vatten(2000/60/EG, 2008/105/EG), i 

förslaget till nya prioriterade ämnen (2011/0429 (COD) Bilaga II) och i Naturvårdsverket 2008. De ämnen som har 

analyserats i någon matris (vatten, sediment, fisk) i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning 2008-2012 är 

i tabellen markerade med fet stil och de ämnen som påträffats i mätbara halter i en eller flera matriser är 

markerade med färg.   

Prioriterade ämnen Föreslagna prioriterade ämnen Särskilda förorenande ämnen 

Alaklor Dikofol Krom 

Antracen PFOS Zink 

Atrazin Kinoxifen Koppar 

Bensen Dioxiner och dioxinlika 

föreningar 

Aklonifen 

Bromerade difenyletrar (PBDE) Aklonifen Bentazon 

Kadmium och 

kadmiumföreningar 

Bifenox Cyanazin 

C10-13 Kloralkaner Cubutryn Diklorprop 

Klorfenvinfos Cypermetrin Diflufenikan  

Klorpyrifos Diklorvos Dimetoat 

1,2-dikloretan Hexabromcyklododekan Fenpropimorf 

Diklormetan Heptaklor och heptaklorepoxit Glyfosat 

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) Terbutryn Kloridazon 

Diuron 17-alfa-etinylöstradiol MCPA 

Endosulfan 17-beta-östradiol Mekoprop 

Fluoranten Diklofenak Metamitron 

Hexaklorbensen  Metribuzin 

Hexaklorbutadien Metsulfuronmetyl 

Hexaklorcyklohexan Primikarb 

Isoproturon Tifensulfuronmetyl 

Bly och blyföreningar Sulfosulfuron 

Kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

Tribenuronmetyl 

Naftalen Andra förorenande ämnen Bronopol 

Nickel och nickelföreningar Irgarol 1051 

Nonylfenol  Koltetraklorid Triclosan 

Oktylfenol Aldrin C14-17 Kloralkaner (MCCP) 

Pentaklorbensen Dieldrin PCB (dioxiner och furaner) 

Pentaklorfenol (PCP) Endrin Perfluorooktansulfonat (PFOS) 

Polyaromatiska kolväten (PAH) Isodrin Hexabromcyklododekan  (HBCD) 

Simazin DDT (samt para-paraDDT) Bisfenol A 

Tributyltennföreningar (TBT) Tetrakloretylen Nonylfenoletoxilater 

Triklorbensener Trikloretylen  

Triklormetan (kloroform)  

Trifluralin 
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Där så är möjligt inleds avsnitten för varje ämne/ämnesgrupp nedan med en redovisning av 

miljökvalitetsnormer (MKN) enligt EUs vattendirektiv och gränsvärden eller riktvärden som 

föreslagits eller tillämpas i annat sammanhang. Gränsvärdena har hämtats från följande källor 

(fullständig information under 6 Referenser): 

(a) Dotterdirektivet 2008 

(b) Naturvårdsverket 2008 

(c) Lilja et al. 2010 

(d) Nyberg et al. 2012 

(e) CCME  

5.1  Bromerade flamskyddsmedel  
 

 

 

 

 

Bromerade flamskyddsmedel (PBDE) framställs för att hämma brand i bl.a. hemelektronik, 

möbeltextilier och isoleringsmaterial. Ämnena sprids långväga i miljön från punktkällor (ex. 

produktionsindustrier, deponier och avloppsreningsverk), men också diffust från hushåll, 

byggnader m.m. Bromerade flamskyddsmedel är PBT-ämnen och flera är förbjudna (Wemming 

2013). 

Vid provtagning av vatten med passiv teknik år 2008 och 2009 uppmättes PBDE2 på flera lokaler 

(Figur 2). Halterna i vatten låg dock långt under MKN. Vid provtagning hösten 2011 analyserades 

inte vatten med avseende på PBDE. 

Vid provtagning år 2009 uppmättes PBDE i sediment från Övre Hillen 1 (Figur 3). Vid 

provtagning av sediment 2011 och 2012 låg halterna i samtliga prov under rapporteringsgränsen 

som dock var väsentligt högre då än vid analys av prover 2009 (LOQ 0,5-25 g/kg TS). 

Alla analyserade fiskprover från 2009 och 2011 innehöll mätbara halter PBDE och den högsta 

halten påträffades i Övre Hillen 1 (Figur 4). Samtliga värden, även de från referenssjöarna, 

överskrider MKNbiota. Värdet för MKNbiota inkluderar dock även BDE 28, som inte ingick i 

analysen. De uppmätta halterna ligger i samma nivå som resultat från nationell övervakning av 

organiska miljögifter i insjöfisk (Nyberg et al. 2012), bortsett från Övre Hillen 1 och Norra 

Barken där halterna är högre. 

Halterna av PBDE i sediment och fisk visar att det finns en påverkan. Denna är sannolikt diffus 

och det är för de flesta provtagningslokalerna svårt att koppla påverkan till någon enskild 

punktkälla. Den relativt höga halt som uppmätts i Övre Hillen 1 förmodas bero på påverkan från 

uppströms liggande avloppsreningsverk. 

                                                 
2 Analyserna av PBDE omfattade: BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, HBCDD.  

∑ PBDE    HBCDD 

AA-MKNytvatten: 0,0005 g/L    (a)  MKNbiota: 167 g/kg VV    (a)  

MAC-MKNytvatten: 0,014 g/L   (a) 

RVsediment.lim: 2,8 g/kg TS       (c) 

MKNbiota: 0,0085 g/kg VV      (a)  
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Figur 2. Halter av ∑PBDE (g/L) i vatten i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning med passiv teknik 2008 

(streckade staplar) och 2009 (fyllda staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens 

avrinningsområde.  

 

Figur 3. Halter av ∑PBDE (g/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning 2009 

(fyllda staplar), 2011 (ND) och 2012 (ND). Vid analys av prover från 2011 och 2012 var rapporteringsgränsen 

(LOQ) högre än 2009. Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde. 

 

Figur 4. Halter av ∑PBDE (g/kg VV) i muskel från abborre i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning 

2009 (fyllda staplar) och 2011 (rastrerade staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens 

avrinningsområde.  
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5.2  Dioxiner och furaner3 

 

 

 

 

Dioxiner och furaner sprids oavsiktligt från bl.a. förbränning av fossila bränslen, 

avfallsförbränning, stål- och pappersmassaframställning, framställning av PCB och 

pentaklorfenol. Utsläppen från industrier har dock minskat och idag är den största källan 

förbränning av ved och andra biobränslen. Giftigheten varierar bland de olika kongenerna, men 

dioxiner och furaner är såväl PBT- som CMR-ämnen (Wemming 2013). 

Varje kongen av dioxin, furan eller dioxinlik PCB har olika toxicitet som brukar jämföras med 

den giftigaste av dioxinkongenerna (TCDD). Varje enskild kongen relateras till TCDD med en 

s.k. toxisk ekvivalentfaktor (TEF). Den totala koncentrationen av TCDD-ekvivalenter i ett prov 

benämns provets TEQ-värde4.  

Vid provtagning 2009, 2011 och 2012 detekterades inga dioxiner i vatten (passiv teknik). År 2009 

uppmättes furaner i vatten (8,0 ∙ 10-7 g TEQ/L i Övre Hillen 1). Däremot påträffades både 

dioxiner och furaner i samtliga sedimentprov 2009, 2011 och 2012 (Figur 5). TEQ-värdena 

överskred det föreslagna gränsvärdet. De högsta dioxinhalterna uppmättes i Väsman, men halter i 

nästan samma nivå fanns i Norra Barken och Södra Barken. Antalet förekommande kongener är 

färre i referenssjöarna, men i alla prov dominerar OCDD och HCDF. De högsta furanhalterna 

uppmättes i Övre Hillen 1, men även i Väsman 1 var nivåerna relativt höga (Figur 5). Vid en 

jämförelse mellan TEQ-värden för dioxiner, furaner och dioxinlika PCB i sediment är det 

furanerna som bidrar mest till toxiciteten (Figur 5). 

Vid provtagning av fisk 2009 och 2011 uppmättes halter av dioxiner och furaner i samtliga prov 

(Figur 6). Antalet förekommande kongener är färre i referenssjöarna, men i alla prov dominerar 

kongenerna OCDD och TCDF. Vid en jämförelse mellan TEQ-värden för dioxiner, furaner och 

dioxinlika PCB i fisk är det PCB som bidrar mest till toxiciteten (Figur 6), till skillnad från 

sedimentproverna där furaner bidrar mest (Figur 5). TEQ-värdena ligger i samma nivå som de 

högsta värdena i nationell övervakning av organiska miljögifter i insjöfisk (Nyberg et al. 2012).    

Förekomsten av dioxiner och furaner i både sediment och fisk från referenssjöarna tyder på 

diffus spridning. Dessutom finns flera historiska och pågående verksamheter i anslutning till 

provlokalerna som kan bidra till de uppmätta halterna. TEQ-värden för sediment från Väsman 1 

och Övre Hillen 1 överskrider med marginal de föreslagna gränsvärdena (Figur 5), medan TEQ-

värden i fisk ligger långt under vattendirektivets MKN (Figur 6). 

                                                 
3 Med ”dioxiner och furaner” avses här polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner. 

4 TEQ-värdet (WHO 05) beräknas för dioxiner, furaner och dioxinlika PCB enligt följande: 
Total koncentration TCDD-ekvivalenter (TEQ) = ∑ (Cx * TEF) där Cx = koncentrationen av varje 
enskild dioxin, furan eller dioxinlik PCB och TEF = toxisk ekvivalentfaktor för varje enskild kongen. 

∑ Dioxiner och furaner  ∑ Dioxiner, furaner och dioxinlika PCB 

GVsediment: 0,00085 g TEQ/kg TS     (b)  MKNbiota: 0,008 g TEQ/kg VV    (a,b) 

SQGsedimentPEL: 0,0215 g TEQ/kg TS (e)  

MKNbiota: 0,0035 g TEQ/kg VV       (d) 
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Figur 5. TEQ (TCDD-ekvivalenter) för dioxiner, furaner och dioxinlika PCB (g TEQ/kg TS) i sediment i sjöar i 

Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning 2009, 2011 och 2012. Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i 

Dalälvens avrinningsområde. * Halterna i Gipsjön var mycket låga.  

 

Figur 6. TEQ (TCDD-ekvivalenter) för dioxiner, furaner och dioxinlika PCB (g TEQ/kg VV) i muskel från abborre 

i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning 2009 och 2011. Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i 

Dalälvens avrinningsområde.  
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5.3  Polyklorerade bifenyler  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyklorerade bifenyler (PCB) är industrikemikalier som har haft många användningsområden 

tack vare värmetålighet och isolerande förmåga. PCB har använts i t.ex. kondensatorer, 

transformatorer, värmeväxlare, hydraulolja, flamskyddsmedel, stabilisatorer och mjukgörare i 

fogmassor och färger. PCB sprids diffust från produkter. PCB kan även bildas och spridas 

oavsiktligt vid ofullständig förbränning, processer vid hög temperatur och vid framställning av 

klorprodukter. Sedan 1970-talet har användning av PCB varit förbjuden i Sverige, men eftersom 

de har använts i stora volymer och är svårnedbrytbara finns de fortfarande i höga halter i vår 

miljö. Det finns 209 olika kongener av PCB, varav tolv är dioxinlika. PCB är PBT- och CRM-

ämnen, de ansamlas i sediment och biota och är mycket toxiska för vattenorganismer (Wemming 

2013).  

Varje kongen av dioxin, furan eller dioxinlik PCB har olika toxicitet som brukar jämföras med 

den giftigaste av dioxinkongenerna (TCDD). Varje enskild kongen relateras till TCDD med en 

s.k. toxisk ekvivalentfaktor (TEF). Den totala koncentrationen av TCDD-ekvivalenter i ett prov 

benämns provets TEQ-värde (jfr. avsnitt 5.2 Dioxiner och furaner ovan).  

Vid vattenprovtagning (passiv teknik) år 2008, 2009, 2011 och 2012 uppmättes halter av 

dioxinlika PCB5 på fem av åtta provlokaler (Figur 7). Ej dioxinlika PCB6 uppmättes på ytterligare 

en lokal (Figur 8). Två kongener av dioxinlika PCB påträffades – PCB 118 som uppmättes på alla 

fem lokalerna och PCB 156 som fanns i vattenprov från Gipsjön och Semla.  

Den ena referenssjön, Gipsjön, hade de högsta halterna av såväl dioxinlika som ej dioxinlika PCB 

i vatten (Figur 7 och 8). Det är oklart vad detta beror på. Ytterligare prov bör tas i Gipsjön för att 

verifiera halterna av PCB i vatten.  

Såväl dioxinlika som ej dioxinlika PCB påträffades i samtliga sedimentprov utom från 

referenssjöarna Spjutsjön och Gipsjön (Figur 9 och 10). Högst halter uppmättes i Väsman 1 och 

                                                 
5 Analyserna av dioxinlika PCB omfattade: PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 

126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169, PCB 189. 

6 Analyserna av ej dioxinlika PCB omfattade: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180. 

∑ PCB  

GVtotal-PCB,sediment: 34,1 g/kg TS  (b) 

∑ PCB ej dioxinlika  

GVsediment: 30 g/kg TS  (b) 

MKNbiota: 0,003 g/kg VV  (d) 

PCB-153 

GVbiota: 100 g/kg TS  (b)  

∑ Dioxiner, furaner och dioxinlika PCB  

GVsediment: 0,0009 g TEQ/kg TS  (b) 

MKNbiota: 0,008 g TEQ/kg VV (a,b) 
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Väsman 2, där halterna överskrider föreslagna gränsvärden. Bland de dioxinlika kongenerna var 

det PCB 118 som förekom i högst koncentration, men PCB 126 bidrog mest till TEQ-värdena. 

Vid en jämförelse mellan TEQ-värden för dioxiner, furaner och dioxinlika PCB i sediment är det 

tydligt att furanerna bidrar mest till toxiciteten och PCB bidrar minst(Figur 5). Bland de ej 

dioxinlika kongenerna är det i regel PCB 153 som förekommer i högst halt, men även halterna av 

PCB 101, PCB 138 och PCB 180 är relativt höga i sedimentproverna.  

Såväl dioxinlika som ej dioxinlika PCB uppmättes i samtliga analyserade fiskprov (Figur 11 och 

12). Halterna av dioxinlika PCB i fisk från provlokaler i Kolbäcksåns avrinningsområde låg 

generellt högre än i fisk från referenssjöarna Spjutsjön och Gipsjön och den största sammanlagda 

toxiska ekvivalenten (TEQ) uppmättes i fiskprov från Väsman 1 (Figur 11). Av de dioxinlika 

kongenerna var det, liksom i sedimentproverna, PCB 118 som förekom i högst halt i samtliga 

fiskprov, men PCB 126 bidrog mest till TEQ-värdena. Vid en jämförelse mellan TEQ-värden för 

dioxiner, furaner och dioxinlika PCB i fisk är det tydligt att PCB bidrar mest till toxiciteten (Figur 

6) till skillnad från sedimentproverna där furanerna bidrar mest (Figur 5). 

Halterna av ej dioxinlika PCB i fisk var ungefär lika höga i Väsman 1, Övre Hillen 1 och Norra 

Barken, medan halterna var lägre i Södra Barken och Semla (Figur 12). I alla fiskprov överskrider 

halterna angiven MKN. Det är kongenerna PCB 153 och PCB 138 som dominerar i samtliga 

fiskprov. Tyvärr analyserades inte fiskprov från referenssjöarna med avseende på ej dioxinlika 

PCB. 

De uppmätta halterna av PCB ligger i samma nivå som resultat från nationell övervakning av 

organiska miljögifter i insjöfisk (Nyberg et al. 2012), bortsett från framför allt Väsman 1 och 

Övre Hillen 1 där halterna är högre. 

Resultaten av sediment- och fiskprovtagningarna visar en tydlig lokal påverkan av PCB framför 

allt i Väsman 1 och Väsman 2, men även i Övre Hillen 1 och Övre Hillen 2 samt Norra Barken 

och Södra Barken (Figur 9-12). Påverkansbilden vid Väsman 1 (Lyviken) är komplex och det 

finns flera tänkbara källor som kan bidra till PCB-halterna i sediment och fisk. De höga halterna i 

Väsman 2 tyder på en spridning av föroreningarna ut från Lyviken. PCB i sediment från Övre 

Hillen 2 beror troligen på läckage från Marnästjärn som är mycket förorenad. Vid Norra Barken 

finns såväl historiska som pågående verksamheter som kan bidra till förekomsten av PCB. 
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Figur 7. TEQ (TCDD-ekvivalenter) för dioxinlika PCB (μg TEQ/L) i vatten i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde 

vid passiv provtagning 2008 (streckad stapel), 2009 (ej fyllda staplar), 2011 (ND) och 2012 (fylld stapel). Spjutsjön 

och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde. 

 

Figur 8. Halter av ej dioxinlika PCB (μg/L) i vatten i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid passiv provtagning 

2008-2012. Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde. För varje prov anges summan 

av samtliga ej dioxinlika PCB-kongener ovanför staplarna. 
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Figur 9. TEQ (TCDD-ekvivalenter) för dioxinlika PCB (g TEQ/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns 

avrinningsområde vid provtagning 2009 (ej fylld stapel), 2011 (rastrerade staplar) och 2012 (fyllda staplar). 

Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde.* Halterna i Väsman 3 var mycket låga. 

 

Figur 10. Halter av ej dioxinlika PCB (g/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid 

provtagning 2009, 2011 och 2012. Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde. För varje 

prov anges summan av samtliga ej dioxinlika PCB-kongener ovanför staplarna. 
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Figur 11. TEQ (TCDD-ekvivalenter) för dioxinlika PCB (g TEQ/kg VV) i muskel från abborre i sjöar i 

Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning 2009 (fyllda staplar) och 2011 (rastrerade staplar). Spjutsjön och 

Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde.  

 

Figur 12. Halter av ej dioxinlika PCB (g/kg VV) i muskel från abborre i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid 

provtagning 2009 och 2011. Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde. För varje prov 

anges summan av samtliga ej dioxinlika PCB-kongener ovanför staplarna. 
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5.4  Klorbensener 
 

 

 

 

Klorbensener används främst som lösningsmedel, bekämpningsmedel och som luktförbättrare i 

avloppsreningsverk och offentliga toaletter. Klorbensener sprids diffust från produkter till miljön, 

men även via punktkällor såsom besprutning, industri och avloppsreningsverk. Hexaklorbensen 

kan brytas ned eller metaboliseras till pentaklorfenol. Ämnena är mycket toxiska och kan ge 

allvarliga långtidseffekter i vattenmiljön (Wemming 2013).  

Halten klorbensener i vatten (passiv teknik) har analyserats på prov från referenssjöarna och prov 

från åtta olika lokaler i Kolbäcksåns avrinningsområde under perioden 2008-2012. Uppmätta 

halter hexa-, penta- och triklorbensener var 2-5 ∙ 10-5 g/L, vilket är i nivå med, eller i flera fall till 

och med lägre än, motsvarande halter i referenssjöarna och långt under vattendirektivets MKN.  

Vid provtagning av sediment i fyra sjöar (Väsman 1-3, Övre Hillen 2, Norra Barken, Södra 

Barken) år 2011 och 2012 detekterades inte klorbensener i något av proven. Rapporterings-

gränsen (LOQ) varierade beroende på ämne, men låg mellan 1-15 g/kg TS. 

Vid provtagning 2009 och 2011 analyserades klorbensener i fiskprov från sex lokaler. De halter 

av hexaklorbensen som påträffades i prov från Övre Hillen 1, Norra Barken och Semla var i 

samma storleksordning som halten i fisk från referenssjön Spjutsjön (Figur 13). Alla uppmätta 

halter ligger långt under MKNbiota. De uppmätta halterna ligger i samma nivå som resultat från 

nationell övervakning av organiska miljögifter i insjöfisk (Nyberg et al. 2012). 

Halten i fisk från referenssjön Spjutsjön är anmärkningsvärd, då ingen känd källa finns i närheten. 

Övriga resultat tyder på en lokal påverkan på fisk vid Övre Hillen 1, Norra Barken och Semla. 

Flera olika källor i form av förorenade områden, avloppsreningsverk och industrier kan bidra till 

de uppmätta halterna. 

 

Figur 13. Halter av hexaklorbensen (g/kg VV) i muskel från abborre i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid 

provtagning 2009 (fyllda staplar) och 2011 (rastrerade staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens 

avrinningsområde. 
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5.5  Pentaklorfenol 
 

 

 

Pentaklorfenol användes tidigare som bekämpningsmedel inom trä- och massaindustrin, men 

även för textilimpregnering. Pentaklorfenolprodukter har ofta varit förorenade av dioxiner och 

furaner som spridits i miljön. Ämnet bildas vid nedbrytning av hexaklorbensen. Pentaklorfenol, 

som har större spridningsmöjlighet i vattenmiljön än många andra klorerade bekämpningsmedel, 

är den mest förekommande klorfenolen i miljön och mycket giftig för vattenlevande organismer 

(Wemming 2013).  

Vid analys av vattenprov (passiv teknik) från referenssjöarna och från Väsman 1, Övre Hillen 2, 

Norra Barken och Södra Barken år 2011 och 2012 uppmättes inga halter av pentaklorfenol över 

rapporteringsgränsen (LOQ 4-53 ∙ 10-6 g/L). Ämnet påträffades däremot i sedimentprov från 

tre av sjöarna med den högsta halten i Övre Hillen 2 (Figur 14). 

Inga fiskprover har analyserats med avseende på pentaklorfenol. 

Förekomsten av pentaklorfenol kan relateras till uppmätta halter av dioxiner, furaner och 

hexaklorbensen. De uppmätta halterna i Väsman 1 och Södra Barken kan kopplas till historiskt 

förorenade områden med träimpregnering. Halterna i Övre Hillen 2 beror sannolikt på läckage 

från Marnästjärn.   

 

Figur 14. Halter av pentaklorfenol (μg/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning 

2011 (rastrerade staplar) och 2012 (fyllda staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens 

avrinningsområde.   
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5.6  Fenoler  
 

 

 

 

 

 

 

Alkylfenoler används bl.a. i emulgerings- och rengöringsmedel. De används även vid 

textilproduktion, vilket dock är förbjudet inom EU. Bisfenol A är en råvara till plastprodukter 

såsom CD- och DVD-skivor, termopapper och insidan i konservburkar, men används också vid 

tillverkning av epoxiharts för färger, lim och golvbeläggningsmaterial. Fenolerna sprids diffust i 

vår miljö från varor, men också via avloppsreningsverk, avfallsförbränning och industrier. 

Ämnena är hormonstörande vid låga doser, reproduktionsstörande och toxiska för 

vattenorganismer (Wemming 2013).  

Vid provtagning hösten 2011 och 2012 uppmättes halter av nonylfenol i vatten (passiv teknik) i 

samtliga prover men värdena var genomgående mycket låga (<5 ∙ 10-6 g/L) och i samma 

storleksordning som i referenssjöarna utom i Övre Hillen 2 där halten p-nonylfenol var 0,0065 

g/L (Figur 15). Detta värde överskrider dock inte MKN.  

Vid provtagning år 2011 och 2012 uppmättes halter av fenoler i samtliga analyserade 

sedimentprov utom från referenssjöarna, där halterna låg under rapporteringsgränsen (Figur 16). 

Det föreslagna riktvärdet för oktylfenol i sediment överskreds i alla prov utom de från 

referenssjöarna. Förutom oktylfenol fanns mätbara halter av bisfenol A (12-63 g/kg TS) i 

sedimentprov från Väsman 1, Väsman 2, Väsman 3 och Övre Hillen 2. 

Inga fiskprover har analyserats med avseende på fenoler. 

Resultaten tyder på en lokal påverkan vid Väsman 1 och 2, Övre Hillen 2 och Norra Barken. 

Påverkansbilden vid Väsman 1 och 2 är komplex med flera tänkbara källor i och omkring 

Lyviken (Väsman 1). Påverkan vid Övre Hillen 2 beror troligen på läckage från Marnästjärn som 

är mycket förorenad. Vid Norra Barken finns såväl historiska som pågående verksamheter som 

kan bidra till förekomsten av fenoler. 

  

 

Nonylfenol   Oktylfenol 

AA-MKNytvatten: 0,3 g/L          (a)  AA-MKNytvatten: 0,1 g/L     (a) 

MAC-MKNytvatten: 2 g/L          (a)  RVsediment.lim: 2,7 g/kg TS   (c) 

RVsediment: 16 g/kg TS             (c)  

Nonylfenoletoxilater  Bisfenol A 

GVytvatten: 0,3 NP-TEQ g/L      (b) GVvatten: 1,5 g/L            (b) 

GVsediment: 200 NP-TEQ g/kg TS (b)   GVsediment: 100 g/kg TS (b) 
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Figur 15. Halter av fenoler (g/L) i vatten i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning med passiv 

teknik 2011 (rastrerade staplar) och 2012 (fyllda staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens 

avrinningsområde. * Halterna i dessa prover var mycket låga. 

 

 

Figur 16. Halter av fenoler (g/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning 2011 

(rastrerade staplar) och 2012 (fyllda staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens 

avrinningsområde.  
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5.7  Ftalater  
 

 

 

 

Ftalater används framför allt som mjukgörare i PVC-plast men har en mängd andra 

användningsområden. De finns bland annat i byggmaterial, kosmetika och leksaker. Ftalater 

utsöndras under produktens livslängd. Ämnena sprids från punktkällor som processindustri och 

via avloppsreningsverk. Dessutom är den diffusa spridningen av ftalater mycket omfattande och 

de återfinns överallt i miljön. Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP) och di-n-butylftalat klassificeras 

inom EU som reproduktionstoxiska (Wemming 2013).  

Inga vatten- eller fiskprover har analyserats med avseende på ftalater. Vid provtagning hösten 

2011 och 2012 analyserades förekomsten av ftalater7 i sediment. Den högsta halten uppmättes i 

Väsman 2 (Figur 17). I prov från Övre Hillen 2 finns enbart DEHP, medan prov från Väsman 1, 

2 och 3 dessutom innehåller metyl- och butylftalater. De uppmätta halterna av DEHP (160-970 

μg/kg TS) ligger under det föreslagna riktvärdet för sediment. I sediment från referenssjöarna 

och från Norra Barken och Södra Barken påträffades inga ftalater.    

Resultaten visar att det finns en tydlig lokal påverkan i Väsman, framför allt i Lyviken och dess 

närmaste omgivning. Förekomsten av ftalater i sedimenten tycks i huvudsak vara kopplad till 

föroreningssituationen i och kring Lyviken (Väsman 1), men en påverkan frånavloppsreningsverk 

kan inte uteslutas. DEHP i sediment från Övre Hillen 2 härrör sannolikt från Marnästjärn.     

 

Figur 17. Halter av ftalater (μg/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning 

2011 (rastrerade staplar) och 2012 (fyllda staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens 

avrinningsområde.   
                                                 
7 Analysen av ftalater omfattade följande: butylbensylftalat, dicyklohexylftalat, dietylftalat, di-n-oktylftalat, 

di-n-propylftalat, di-pentylftalat, di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP), di-isobutylftalat, dimetylftalat, di-n-

butylftalat. 
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5.8  Klorerade bekämpningsmedel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bland de klorerade bekämpningsmedlen finns diklordifenyltrikloretan (DDT) och dess 

metaboliter (DDE, DDD), olika isomerer av hexaklorcyklohexan (HCH), endosulfan samt aldrin, 

dieldrin, endrin och isodrin. De flesta är insektsmedel som påverkar nervsystemet. DDT och 

lindan (γ-HCH) har länge varit förbjudna i Sverige. Spridningen sker främst vid besprutning, men 

även vid framställning, hantering och genom avfall. Ämnena är mycket toxiska för vattenlevande 

organismer (Wemming 2013). 

DDT och dess metaboliter påträffades i vatten (passiv teknik), sediment och fisk vid 

provtagningar under perioden 2008-2012 (Figur 18-20). I regel dominerade metaboliten DDE, 

men i vissa prover var halterna av DDD eller DDT högre. I vattenprover var halten HCH 

genomgående högre än halten DDT, men i sediment- och fiskprover var förhållandet det 

omvända. De uppmätta halterna ligger i samma nivå som resultat från nationell övervakning av 

organiska miljögifter i insjöfisk (Nyberg et al. 2012), även om halterna av DDE i fisk från Övre 

Hillen 1 är i nivå med de högsta halterna i den nationella övervakningen.  

HCH (α, δ och γ) påträffades i vatten (passiv teknik) i referenssjöar och flertalet provlokaler 

(Figur 18). Lindan var den isomer som dominerade. Högst var lindanhalten vid Semla. Endast ett 

sedimentprov (Södra Barken) innehöll mätbara halter av α- och γ-HCH (Figur 19). Inga 

fiskprover innehöll mätbara halter av HCH (LOQ 5-8 g/kg lipidvikt) (Figur 20).  

Halterna av lindan i vatten samt DDT och dess metaboliter i sediment i referenssjöarna tyder på 

en generell diffus spridning av dessa ämnen. Uppmätta halter av HCH i sediment från Södra 

Barken överskrider det föreslagna riktvärdet. Detta sediment kan vara påverkat av föroreningar 

från ett historiskt sågverksområde i närheten. Vid Övre Hillen 1 och Semla tycks det också finnas 

en lokal källa.  

   

∑DDT+DDE+DDD   ∑HCH  

AA- MKNytvatten: 0,025 g/L   (a)  AA- MKNytvatten: 0,02 g/L    (a) 

                                                                 MAC-MKNytvatten: 0,04 g/L   (a) 

DDE (p,p´)   RVsediment.lim: 1,1 g/kg TS      (c) 

EACbiota: 5 g/kg VV    (d)  RVbiota.lim: 4,2 g/kg VV      (c,d) 

                                                                 RVfisk.lim: 26 g/kg VV    (c) 

p,p-DDT    

AA- MKNytvatten: 0,01 g/L    (a) γ-HCH (lindan) 

                                                                 EACfisklever: 11 g/kg LV    (d)   

∑Aldrin+dieldrin+endrin+isodrin 

AA- MKNytvatten: 0,01 g/L    (a)    
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Figur 18. Halter av ∑DDT och ∑HCH (g/L) i vatten i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning med 

passiv teknik 2008 (randiga staplar), 2009 (fyllda staplar) och 2011 (rutiga staplar). Spjutsjön och Gipsjön är 

referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde.  

 
Figur 19. Halter av ∑DDT och ∑HCH (g/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid 

provtagning 2011 (rastrerade staplar) och 2012 (fyllda staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens 

avrinningsområde. * Halten av ∑ DDT i Övre Hillen 1 var mycket låg.  

 

 
Figur 20. Halter av ∑DDT och ∑HCH (g/kg VV) i muskel från abborre i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid 

provtagning 2009 (fyllda staplar) och 2011 (rastrerade staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens 

avrinningsområde.  
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5.9  Polycykliska aromatiska kolväten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en grupp ämnen som finns i petroleum och kol. PAH 

i miljön är oavsiktligt bildade vid ofullständig förbränning av organiskt material. Sådan 

förbränning förekommer vid industriella processer (t.ex. stålverk), förbränning av fossila bränslen 

och vedeldning. Det finns även en viss produktion av PAH, bland annat ingår de i högaromatiska 

oljor och i kreosot för träimpregnering. Spridningen sker främst från småskalig vedeldning, men 

även från punktkällor som industrier och bensinstationer. Dessutom sker en diffus spridning från 

produkter såsom bildäck och konstgräsmattor. Många PAH är CMR- och PBT-ämnen8 och 

mycket giftiga för vattenorganismer (Wemming 2013).  

Vid analys av vatten (passiv teknik) uppmättes PAH i samtliga prov. I de flesta fall var halterna 

<0,001 μg/L, dvs. lägre än vattendirektivets MKN. Prover från Väsman 1, Väsman 4 och Övre 

Hillen 2 uppvisade ett avvikande mönster med förhållandevis höga halter av ett flertal PAH 

(Figur 21 och 22). De ämnen som förekom i högst halter var fenantren, fluoranten, naftalen och 

fluoren. I Väsman 1 bidrar även acenaften och pyren till föroreningsbilden. Vattendirektivets 

MKNytvatten överskreds för framför allt fluoranten, men även för benso(a)-pyren, benso(b)- och 

benso(k)-fluoranten.  

Vid analys av sediment uppmättes PAH i samtliga prov. I de flesta fall var halterna <1000 μg/kg 

TS. Prov från Väsman, framför allt Väsman 1, uppvisade ett avvikande mönster med höga halter 

av ett flertal PAH (Figur 23). Det ämne som påträffades i högst halt var naftalen (91 000 μg/kg 

TS i Väsman 1), men även halterna av antracen, fenantren, fluoranten, krysen, pyren, 

                                                 
8 Cancerogena PAH omfattar benso(a)-antracen, benso(a)-pyren, benso(b)-fluoranten, benso(k)-
fluoranten, dibenso(ah)-antracen, indeno(123cd)-pyren och krysen.  
Ej cancerogena PAH omfattar acenaften, acenaftylen, antracen, benso(ghi)-perylen, fenantren, fluoranten, 
fluoren, naftalen och pyren. 

Antracen   Fluoranten 

AA- MKNytvatten: 0,1 g/L      (a) AA- MKNytvatten: 0,0063 g/L      (a) 

MAC-MKNytvatten: 0,1 g/L      (a) MAC-MKNytvatten: 0,12 g/L        (a) 

RVsediment: 28 g/kg TS        (c) MKNbiota: 30 g/kg VV         (a) 

    QSsediment: 129 g/kg TS           (c) 

Naftalen   Benso(a)pyren  

AA- MKNytvatten: 2 g/L      (a) AA- MKNytvatten: 0,00017 g/L    (a) 

MAC-MKNytvatten: 130 g/L      (a)  MAC-MKNytvatten: 0,27 g/L        (a) 

   RVsediment: 2500 g/kg TS           (c) 

Benso(b+k)fluoranten  MKNbiota: 2 g/kg VV         (a) 

AA- MKNytvatten: 0,00017 g/L (a)  Benso(ghi)perylen+indeno(123-cd)pyren 

MAC-MKNytvatten: 0,017 g/L  (a) AA- MKNytvatten: 0,00017 g/L    (a) 

RVsediment: 1900 g/kg TS       (c) MAC-MKNytvatten: 0,00082 g/L  (a) 

MKNbiota: 2 g/kg VV     (a) RVsediment: 480 g/kg TS           (c) 

   MKNbiota: 2 g/kg VV         (a) 

 



 

30 
 

benso(a)antracen, benso(b)fluoranten och benso(a)pyren var förhöjda. Även sedimentprov från 

Södra Barken hade förhöjda halter av PAH (Figur 24). Halterna av ett flertal PAH överskrider 

föreslagna riktvärden framför allt i sedimentprov från Väsman 1, 2 och 3, men även prov från 

Södra Barken och Övre Hillen 1 innehåller några PAH som överskrider föreslagna riktvärden.  

Inga fiskprover har analyserats med aveende på PAH. 

 

Figur 21. Halter av ∑PAH (g/L) i vatten i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning med passiv 

teknik 2008-2012. Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde. * Halterna i dessa prover 

var låga (jfr. Figur 22).  

 

Figur 22. Halter av ∑PAH (g/L) i vatten i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning med passiv teknik 

2008-2012. Prover från Väsman 1 och 4 är exkluderade i detta diagram. Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i 

Dalälvens avrinningsområde. 
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Figur 23. Halter av ∑PAH (μg/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning 2009-

2012. Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde. * Halterna i dessa prover var låga (jfr. 

Figur 24). 

 

Figur 24. Halter av ∑PAH (μg/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning 2009-

2012. Prover från Väsman 1, 2 och 3 är exkluderade i detta diagram. Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i 

Dalälvens avrinningsområde. 

Hösten 2012 genomfördes en effektbaserad in vitro-analys (PAH CALUX) av PAH-aktivitet i 

sedimentprov från Väsman 1, Väsman 3 och Övre Hillen 2. PAH-aktiviteten uttrycks i ng 

benso(a)pyrenekvivalenter per g TS (Figur 25). Resultaten bekräftar de kemiska sedimentanalyser 

som redovisas i Figur 23 och 24 och slutsatsen är att denna typ av in vitro-analys är en bra metod 

för att påvisa lokal påverkan av PAH.  

Hösten 2011 mättes PAH CALUX även i sedimentprov från fyra sjöar i Dalälvens 

avrinningsområde. Endast ett av dessa prov överskred värdet för Väsman 1 med en aktivitet på 

130 000 ng benso(a)pyren eq/g TS. Övriga resultat låg i intervallet 40-19 000 ng benso(a)pyren 

eq/g TS, dvs. väsentligt lägre än aktiviteten i sedimentprov från Väsman 1.  
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Figur 25. Resultat av in vitro-analys avseende PAH-aktivitet (ng benso(a)pyren eq/g TS) i sediment i sjöar i 

Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning hösten 2012.  

Halterna av flera PAH i prov från Väsman, Övre Hillen och Södra Barken överskrider 

vattendirektivets MKN och föreslagna riktvärden. Vatten och sediment från Väsman 1 är 

påverkade av de förorenade områden som finns i och omkring Lyviken, framför allt från tidigare 

träimpregnering med kreosot. En spridning av PAH-föroreningarna i sedimenten i Väsman 1 

verkar förekomma eftersom även vattenprov Väsman 4 och sedimentprov Väsman 2 och 3 

uppvisar förhöjda halter och PAH CALUX-aktivitet. Förekomsten av PAH i vatten i Övre Hillen 

2 beror sannolikt på läckage från Marnästjärn och PAH i sediment i Södra Barken kommer 

troligen från det förorenade sågverksområdet i närheten. 

5.10 Perfluorerade ämnen 
 

 

 

 

 

Perfluorerade ämnen (PFAS9) har tidigare använts för impregnering, rengöring och som 

flamskyddsmedel (t.ex. i brandsläckare). Nu används de mest vid förkromning av metall, inom 

halvledarindustrin och som hydrauloljor inom flygindustri. Ämnena sprids från punktkällor som 

processindustri och via avloppsreningsverk, men även diffust från produkter. Perfluorerade 

ämnen bryts inte ned i miljön, de ansamlas i sediment och biota och ger negativa långtidseffekter 

i vattenmiljön (Wemming 2013).  

                                                 
9 Analysen av PFAS omfattade följande: PFOS, PFBS, PFOA, PFHXA, PFHPA, PFDA, PFHxS, PFNA, 

PFPEDA, PFTeDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFDS och FOSA. 
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I detta projekt har PFAS endast analyserats i fisk (lever från abborre) och ämnena påträffades i 

samtliga prov. Den sammanlagda halten av PFOS (perfluorerad oktylsulfonat) framgår av Figur 

26. Halten är högre i samtliga lokaler i Kolbäcksåns avrinningsområde än i referenssjöarna. PFOS 

(rak) uppmättes i högst halter. De uppmätta halterna av PFOS ligger i samma nivå som resultat 

från nationell övervakning av organiska miljögifter i insjöfisk (Nyberg et al. 2012). 

Den sammanlagda halten av övriga PFAS i fisklever låg mellan 9-19 μg/kg VV.    

Vid analys av PFOS (rak + grenad) i fisklever från ytterligare 12 vatten i Dalälvens 

avrinningsområde låg de uppmätta totalhalterna på 4-231 μg/kg VV. Sammanlagt har fiskprover 

från 19 olika sjöar analyserats med avseende på PFOS. Fiskprov från 15 av dessa sjöar överskred 

vattendirektivets MKNbiota. Det föreslagna gränsvärdet för biota är något lägre och 17 av 

fiskproverna överskred detta värde.   

Resultaten tyder på en diffus spridning som nått även referenssjöarna som bedöms vara 

opåverkade av andra källor. Dessutom finns i samtliga prov från Kolbäcksåns avrinningsområde 

en lokal påverkan som sannolikt i första hand härrör från avloppsreningsverk och annan diffus 

spridning från produkter som innehåller PFOS.  

 

Figur 26. Halter av ∑PFOS (g/kg VV) i lever från abborre i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid 

provtagning 2009 (fyllda staplar) och 2011 (rastrerade staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens 

avrinningsområde.  
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5.11 Tennorganiska föreningar 
 

 

 

 

Tributyltenn (TBT) är en biocid som används för träskydd och som konserveringsmedel. Den 

ingick tidigare i båtbottenfärg, men denna användning är nu förbjuden. Andra tennorganiska 

föreningar används bland annat som stabilisatorer i plast och för framställning av TBT. Ämnena 

sprids från punktkällor (t.ex. båthamnar, processindustrier och avloppsreningsverk), men även 

diffust via dagvatten och från produkter. Tennorganiska föroreningar är CMR-ämnen och 

hormonstörande, de ansamlas i sediment och biota och har negativa långtidseffekter i 

vattenmiljön (Wemming 2013). 

Vid provtagning av vatten med passiv teknik år 2011 och 2012 påträffades inte tennorganiska 

föreningar i något prov (LOQ 0,3-5 ∙ 10-3 μg/L). Vid provtagning (stickprov) av vatten år 2008 

uppmättes halter av monobutyltenn (0,0018 μg/L) och dibutyltenn (0,003 μg/L) vid Semla. 

Vid analys av sediment år 2011 och 2012 påträffades tennorganiska föreningar i samtliga prov 

utom från referenssjön Gipsjön (Figur 27). I prov från referenssjön Spjutsjön uppmättes mono- 

och dibutyltenn, men inte TBT. De TBT-halter som uppmätts i prov från övriga lokaler 

överskred samtliga det riktvärde som föreslagits för sediment. I prov från Väsman 1, Väsman 2 

och Norra Barken var halterna av alla tre föreningarna högre än i referenssjön Spjutsjön. Inga 

fiskprover från Kolbäcksåns avrinningsområde har analyserats med avseende på tennorganiska 

föreningar. 

Resultaten visar på en diffus påverkan som gör att ämnena kan påträffas även i referenssjöar. 

Dessutom tyder resultaten på en lokal påverkan i Väsman 1 och 2 och Norra Barken. Halten av 

TBT i de flesta sedimentprov överskrider föreslaget riktvärde. De tennorganiska föreningarna i 

Väsman 1 och 2 härrör huvudsakligen från föroreningar i och omkring Lyviken (Väsman 1), vilka 

tycks spridas en bit ut från viken (jfr Väsman 2 och 3 i Figur 27). Sediment i Norra Barken kan 

vara påverkade av såväl båthamn som förorenade områden och pågående industriverksamhet.  

 
Figur 27. Halter av tennorganiska föreningar (g/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid 
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provtagning hösten 2011 (rastrerade staplar) och 2012 (fyllda staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i 

Dalälvens avrinningsområde. 

5.12 Metaller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaller och tungmetaller förekommer i jordskorpan men används inom en mängd områden, 

t.ex. kvicksilver i utsäde, bly i bensin, koppar i båtbottenfärger och kadmium i batterier. Metaller 

sprids från de platser där de utvinns och bearbetas, t.ex. gruvindustrier, smältverk och större 

metallindustrier, men även vid förbränning av fossila bränslen. Kadmium sprids via konstgödsel 

och rötslam. Metaller och tungmetaller återfinns överallt i miljön, men utsläpp har lett till mycket 

höga halter på vissa platser. Förhållanden som påverkar metallernas tillgänglighet för organismer 

avgör deras effekt.  Vissa tungmetaller är bioackumulerande och biomagnifierande, vissa är CMR-

ämnen (Wemming 2013).  

Ett stort antal metaller har analyserats på vatten-, sediment- och fiskprover. Här redovisas endast 

resultat för de metaller som återfinns bland vattendirektivets prioriterade ämnen10 och förslag på 

särskilda förorenande ämnen11. Kvicksilver (Hg) analyserades inte i vatten. 

Uppmätta metallhalter i vatten skiljer sig inte från halter i referenssjöarna Spjutsjön och Gipsjön 

utom för Zn (Figur 28 och 29). Halten av Zn var förhöjd på i stort sett alla provlokaler i 

                                                 
10 Kadmium (Cd), bly (Pb), kvicksilver (Hg) och nickel (Ni). 

11 Krom (Cr), zink (Zn) och koppar (Cu). 

Cd  AA-MKNytvatten: 0,08-0,2 5 g/L    (a,b)   (beror på vattnets hårdhet) 

MAC-MKNytvatten: 0,45-1,5 g/L    (a)      (beror på vattnets hårdhet) 

MPAsediment: 2300 g/kg TS            (c) 

QSsecpois.biota: 160 g/kg VV            (c,d) 

GVfisk: 50 g/kg VV            (c) 

Pb AA-MKNytvatten: 1,2 g/L            (a)  

MAC-MKNytvatten: 14 g/L           (a) 

MPAsediment: 53400 g/kg TS          (c) 

QSsecpois.biota: 300-1000 g/kg VV    (c,d) 

Hg  MAC-MKNytvatten: 0,07 g/L          (a) 

QSsediment: 9300 g/kg TS            (c) 

MKNbiota: 20 g/kg VV           (a,d) 

Ni AA-MKNytvatten: 4 g/L            (a) 

MAC-MKNytvatten: 34 g/L           (a) 

QSsediment: 2900 g/kg VV            (c)        

QSsecpois.biota: 730 g/kg VV            (c,d) 

Cr GVvatten: 3 g/L           (b) 

GVsediment: 0,7 mg/kg TS           (b)      (neutral & alkalisk miljö) 

GVsediment: 7 mg/kg TS           (b)      (sur miljö) 

Zn GVvatten: 3-8 g/L   (b)    (beror på vattnets hårdhet) 

GVsediment: 860 mg/kg TS   (b) 

Cu GVvatten: 4 g/L   (b) 
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Kolbäcksåns avrinningsområde. Att Pb, Ni och Cr inte uppmättes på lokalerna Väsman 4 och 

Övre Hillen 2 vid provtagning 2012 beror med största säkerhet på högre rapporteringsgräns vid 

denna analys. Metallhalterna i vatten från Spjutsjön och Gipsjön bör utredas.   

 

Figur 28. Halter av Cd, Pb och Ni (g/L) i vatten i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning med 

passiv teknik 2011 (rastrerade staplar) och 2012 (fyllda staplar). Hg ingick inte i analysen. Spjutsjön och Gipsjön 

är referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde. Observera att det är olika skalor på y-axlarna i samtliga diagram.  

 

NM NM NM NM NM NM 
0

0,004

0,008

0,012

μ
g/

L 

  Cd (vatten,passiv teknik) 

NM NM NM ND ND NM NM 
0

0,005

0,01

0,015

0,02

μ
g/

L 

  Pb (vatten,passiv teknik) 

NM NM NM ND ND NM NM 
0

0,05

0,1

0,15

0,2

μ
g/

L 

  Ni (vatten,passiv teknik) 

NM 

NM 



 

37 
 

 

Figur 29. Halter av Cr, Zn och Cu (g/L) i vatten i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning med 

passiv teknik 2011 (rastrerade staplar) och 2012 (fyllda staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i 

Dalälvens avrinningsområde. Observera att det är olika skalor på y-axlarna i samtliga diagram. 

 

Uppmätta halter av Hg, Ni och Zn i sediment från provlokalerna var högre än i referenssjöarna 

(Figur 30 och 31). Halten av Cr var lägre i sediment från provlokalerna än i sediment från 

referenssjöarna, undantaget Övre Hillen 2 (Figur 31). Kvicksilverhalten var högst i sediment från 

Övre Hillen 2 (3 360 μg/kg TS), men förhöjd även i Övre Hillen 1 och Väsman 3 (Figur 30). 

Metallhalterna i sedimentprov från Spjutsjön och Gipsjön bör utredas.    
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Figur 30. Halter av Cd, Pb, Ni (mg/kg TS) och Hg (μg/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde 

vid provtagning 2009 (randig stapel), 2011 (rutiga staplar) och 2012 (fyllda staplar). Spjutsjön och Gipsjön är 

referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde. Observera att det är olika skalor på y-axlarna i samtliga diagram. 
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Figur 31. Halter av Cr, Zn och Cu (mg/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning 

2009 (randig stapel), 2011 (rutiga staplar) och 2012 (fyllda staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i 

Dalälvens avrinningsområde. Observera att det är olika skalor på y-axlarna i samtliga diagram. 

 

I fiskprover var halterna av Cd och Cu högst i Övre Hillen 1 och Väsman 1 (Figur 32 och 33). 

Halten av Pb var högst i Övre Hillen 1 (Figur 32). Nickel påträffades endast i fiskprover från 

Väsman 1 (Figur 32). Kromhalten var högst i Norra Barken (Figur 33). Kvicksilverhalten i 

samtliga fiskprover överskrider vattendirektivets MKNbiota (Figur 32), vilket överensstämmer med 

resultat från nationell övervakning av Hg i insjöfisk (Nyberg et al. 2012).   

Resultaten visar att en komplex påverkansbild för metaller finns i samtliga vatten, även i 

referenssjöarna. Det är framför allt historisk gruv- och industriverksamhet som är orsak till 

metallföroreningarna. De höga metallhalterna i Övre Hillen 1 behöver utredas ytterligare. 
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Figur 32. Halter av Cd, Pb, Ni (μg/kg TS i lever) och Hg (μg/kg VV i muskel) i abborre i sjöar i Kolbäcksåns 

avrinningsområde vid provtagning 2009 (fyllda staplar) och 2011 (rastrerade staplar). Spjutsjön och Gipsjön är 

referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde. Observera att det är olika skalor på y-axlarna i samtliga diagram.  
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Figur 33. Halter av Cr, Zn och Cu (μg/kg TS) i lever från abborre i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid 

provtagning 2009 (fyllda staplar) och 2011 (rastrerade staplar). Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens 

avrinningsområde. Observera att det är olika skalor på y-axlarna i samtliga diagram. 
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5.13 Övriga ämnesgrupper som analyserats 

5.13.1 Adipater 

 

 

 

 

Adipater används ofta som alternativ till ftalater. De används inom plastindustrin, som tillsats i 

färger och oljor, och i byggmaterial. Den största spridningen till miljön sker från punktkällor (t.ex. 

plast- och bilindustri) men också diffus spridning från hushållen genom avloppsreningsverk. 

Adipater är lättnedbrytbara, men en utbredd användning gör att de trots detta ansamlas i miljön 

där de kan vara toxiska (Wemming 2013).  

Inom detta projekt påträffades adipater i fyra av fem analyserade sedimentprover (Figur 34).  

Den uppmätta förekomsten av adipater visar att det finns en påverkan. Denna är sannolikt diffus 

och kan inte kopplas till någon enskild punktkälla förutom avloppsreningsverk. Det finns ingen 

förklaring till att Södra Barken inte skulle ha utsatts för samma diffusa påverkan. Detta resultat 

bör verifieras. 

 

Figur 34. Halter av adipater (g/kg TS) i sediment i sjöar i Kolbäcksåns avrinningsområde vid provtagning hösten 

2011. Spjutsjön och Gipsjön är referenssjöar i Dalälvens avrinningsområde. 
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I fisk låg halterna DEHA mellan <10-33 g/kg VV (Remberger et al. 2005).  
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5.13.2 BTEX 

 

 

 

BTEX är en förkortning av bensen, toluen, etylbensen och xylen – flyktiga organiska 

lösningsmedel som främst finns i petroleumprodukter. De används vid framställning av plast, 

färg, avfettningsprodukter, lim, tätningsmedel, bilvårdsprodukter, elkomponenter, vitaminer, 

läkemedel, smakämnen, bekämpningsmedel m.m. Bensen tillhör vattendirektivets prioriterade 

ämnen. Spridning av BTEX kan förekomma från deponier och från tillverkning och hantering av 

bensin, lösningsmedel och plast, men ämnena sprids även diffust från produkter. BTEX är 

toxiska och cancerframkallande (Wemming 2013).  

År 2009 analyserades prover på vatten (passiv teknik) från Övre Hillen 1 och Semla samt 

sediment från Övre Hillen 1 med avseende på BTEX. Inget av ämnena fanns i mätbara halter 

(LOQvatten 0,5 g/L, LOQsediment 500 g/kg TS). År 2012 analyserades prover på vatten (passiv 

teknik) från Övre Hillen 2. Rapporteringsgränsen var 0,2 g/L och det enda ämne som 

påträffades var toluen (0,77 g/L). År 2011 analyserades prover på vatten (stickprov) från 

Väsman 1, Norra Barken och Södra Barken. BTEX påträffades inte i något av dessa prov (LOQ 

0,2 g/L).      

 

5.13.3 Klorerade alifater 

 

 

 

 

 

 

Klorerade alifater används som lösnings-, avfettnings- och extraktionsmedel inom verkstads-, 

kemteknisk- och elektronikindustri och kemtvättar. Ämnena är flyktiga och har låg 

vattenlöslighet. De är förbjudna i konsumentprodukter och industriell användning kräver dispens. 

Klorerade alifater sprids via luft, mark och vatten. De är CMR-ämnen som kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön och vissa är ozonnedbrytande (Wemming 2013). 

Hösten 2011 analyserades klorerade alifater på vattenprov (stickprov) från referenssjöarna 

Spjutsjön och Gipsjön samt från Väsman 1, Norra Barken och Södra Barken. Hösten 2012 

analyserades ämnena på vattenprov (passiv teknik) från Övre Hillen 2. Inget av ämnena fans i 

mätbara halter i något av dessa vattenprov. Rapporteringsgränsen varierade beroende på ämne, 

men låg mellan 0,1-1 g/L. 

  

Bensen 
AA-MKNytvatten: 10 g/L    (a) 
MAC-MKNytvatten: 50 g/L   (a) 
 

Koltetraklorid 
AA-MKNytvatten: 12 g/L    (a) 
 
1,2-dikloretan / Diklormetan / Tetrakloretylen / Trikloretylen 
AA-MKNytvatten: 10 g/L    (a) 
 
Triklormetan 
AA-MKNytvatten: 2,5 g/L    (a) 
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5.13.4 Klorparaffiner 

 

 

 

 

 

 

Klorparaffiner (klorerade alkaner) delas in i tre grupper: SCCP, MCCP och LCCP. De används 

som mjukgörare eller flamskyddsmedel i plast, men även som kyl- och smörjmedel. Ämnena 

sprids från industriella punktkällor, men också diffust genom användning av produkter. 

Klorparaffiner är PBT-ämnen som ansamlas i sediment och biota. SCCP och MCCP är mycket 

giftiga och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön (Wemming 2013).  

Hösten 2011 analyserades vattenprov (stickprov) från referenssjön Spjutsjön och från Norra 

Barken med avseende på klorparaffiner. I Norra Barken uppmättes 0,13 g SCCP/L respektive 

0,2 g MCCP/L. Halterna var i samma nivå som i referenssjön. Vid provtagning våren 2011 i 

samma sjöar kunde inga halter av klorparaffiner uppmätas (LOQ  0,1 g/L). 

Resultaten visar att, vid provtagning på samma lokaler, påträffades klorparaffiner i vatten i 

oktober men inte i juni. De uppmätta halterna var desamma som i referenssjön och de överskred 

inte vattendirektivets MKN för SCCP respektive föreslaget gränsvärde för MCCP.    

 

5.13.5 Övriga bekämpningsmedel 

 

 

 

 

 

 

I denna ämnesgrupp analyserades klorpyrifos, trifluralin, triclosan, metoxiklor och AMPA 

(aminometylfosforsyra). Bekämpningsmedel används mot ogräs, skadeinsekter eller svampar 

inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk, men också som konserverings- och desinfektionsmedel, 

träskyddsmedel och i båtbottenfärger. Bekämpningsmedel sprids lokalt vid användning av 

preparaten och vid oaktsam hantering, men även från punktkällor (t.ex. processindustri och 

avloppsreningsverk). Bekämpningsmedlen har olika egenskaper och därmed olika effekt i miljön. 

Vattenorganismer är ofta känsliga mot mycket låga koncentrationer av preparaten (Wemming 

2013). 

Klorpyrifos    Trifluralin   

AA-MKNytvatten: 0,03 μg/L (a)  AA-MKNytvatten: 0,03 μg/L     (a)

  

MAC-MKNytvatten: 0,1 μg/L (a)  

Triclosan    

GVvatten: 0,05 μg/L (b) 

GVsediment: 200 μg/kg TS (b) 

C 10-13 (SCCP) 
AA-MKNytvatten: 0,4 g/L     (a) 
MAC-MKNytvatten: 1,4 g/L     (a) 
RVsediment: 800 g/kg TS    (c) 
QSsecpois.biota: 16600 g/kg VV (c) 
 
C 14-17 (MCCP) 
GVvatten: 1 g/L     (b) 
GVsediment: 20000 g/kg TS     (b) 
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Vid passiv provtagning av vatten hösten 2008 uppmättes halter av trifluralin och metoxiklor i 

prov från Pellabäcken, Semla och Strömsholm. De högsta halterna uppmättes i Pellabäcken: 8 ∙ 

10-5 g trifluralin/L och 1 ∙ 10-5 g metoxiklor/L. Pellabäcken var den enda lokal där mätbara 

halter av klorpyrifos påträffades (3,6 ∙ 10-5 g/L). De uppmätta halterna av klorpyrifos och 

trifluralin ligger långt under vattendirektivets MKN.  

Vid passiv provtagning av vatten hösten 2011 och 2012 analyserades enbart triclosan. Ämnet 

fanns i mätbara halter i referenssjön Gipsjön (1 ∙ 10-5 g/L), i Väsman 1 (3 ∙ 10-5 g/L) och den 

högsta halten i Övre Hillen 2 (22 ∙ 10-5 g/L). De uppmätta halterna av triclosan ligger långt 

under det föreslagna gränsvärdet.  

Vid provtagning av sediment i Norra Barken hösten 2011 uppmättes en halt av 40 g AMPA/kg 

TS.  

Resultaten visar att de halter av övriga bekämpningsmedel som uppmätts i vatten och sediment 

ligger långt under MKN och föreslagna gränsvärden. Dessa bekämpningsmedel utgör således 

inget problem i de provtagna lokalerna i Kolbäcksåns avrinningsområde. Det är dock värt att 

notera att flera av bekämpningsmedlen påträffades i Pellabäcken som förmodas vara i stort sett 

opåverkad.  
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Bilaga 1  Provtagningslokaler i Kolbäcksåns avrinningsområde 
 

Koordinater angivna i koordinatsystem RT90 2.5 g W. 
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Spjutsjön 6724855 1480060 
Höst 2009 X   X X 

Vår 2011 X X     

Höst 2011 X X X   

Gipsjön 6728023 1380842 
Höst 2009 X   X X 

Vår 2011 X X     

Höst 2011 X X X   

Pellabäcken 6681100 1445950 
Höst 2008 X       

Väsman 1 6669442 1464426 
Vår 2011 X       

Höst 2011 X X X X 

Höst 2012 X       

Väsman 2 6669912 1464163 
Höst 2012     X   

Väsman 3 6670680 1465007 
Höst 2012     X   

Väsman 4 6670834 1465404 
Höst 2012 X       

Övre Hillen 1 6670910 1469060 
Höst 2008 X       

Höst 2009 X   X X 

Övre Hillen 2 6670276 1467321 
Höst 2012 X X X   

Norra Barken 6668722 1479055 
Vår 2011 X X     

Höst 2011 X X X X 

Södra Barken 6655466 1492702 
Vår 2011 X X     

Höst 2011 X X X X 

Semla 
  

6655241 
  

1497475 
  

Höst 2008 X       

Höst 2009 X X   X 

Strömsholm 6600650 1526300 
Höst 2008 X       
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Bilaga 2  Ekonomisk redovisning 
 

Den totala kostnaden för projektet Miljögifter i Kolbäcksån uppgick till 330 000 kr.  

Kostnaderna har fördelats enligt följande: 

Provtagning av vatten, sediment och fisk   90 000 kr 

Kostnad för hyra av provtagningsutrustning   15 000 kr 

Analys av passiva provtagare     62 000 kr 

Analys av sediment     73 000 kr 

Analys av fisk      90 000 kr 

SUMMA    330 000 kr 
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