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Förtydligande angående Barnens värld 

 

 

 

1 Bakgrund 
AFRY utförde under 2020 en miljöteknisk markundersökning vid det tidigare sågverket 

på Herrgårdsudden, Köpmanholmen, samt den del av Herrgårdsparkens Barnens värld 

som angränsar eller utgjorde en del av det tidigare sågverksområdet. Denna del av 

Herrgårdsparken har enligt historisk dokumentation använts för uppläggning av osågat 

timmer.  

Undersökningen inom Barnens värld utfördes genom ytlig provtagning (ca 0-0,2 m) 

med geokäpp inom två ytor med 10 delprover inom respektive yta som slogs samman 

till ett samlingsprov Provtagning utfördes även genom skruvprovtagning med 

borrbandvagn ner till ca 3 m djup i en punkt. Från skruvprovtagning valdes ett prov 

från nivån 0,5-1,0 m ut för analys och detta prov samt de två samlingsproverna från 

de provtagna ytorna analyserades med avseende på metaller, alifater, aromater, 

BTEX, PAH och dioxiner.  

Resultat från denna undersökning visade på föroreningshalter av PAH-H över de 

generella riktvärdena för KM i en av ytorna, medan inga andra analyserade ämnen 

eller ämnesgrupper uppvisade några halter över de generella riktvärdena för KM. Den 

uppmätta halten av PAH-H överskred dock inte de beräknade platsspecifika riktvärden 

som tagits fram för den aktuella platsen. Resultaten finns redovisade i ett PM som 

avser Barnens värld daterat 2020-10-02 samt i rapport för undersökning av hela 

sågverksområdet, daterad 2020-12-19. 
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2 Länsstyrelsens synpunkter 
Länsstyrelsen har inkommit med synpunkter på den utförda undersökningen i Barnens 

värld i ett beslut daterat 2021-04-21. 

I beslutet beskrivs hur man saknar ett resonemang kring utspädning av 

föroreningshalter i samlingsprover och att föroreningshalten teoretiskt sett kan vara 

10 ggr högre än uppmätt halt. Man skriver vidare att det inte går att utesluta 

påverkan från sågverksamheten eller andra verksamheter i området, baserat på 

fyndet av fyll i form av bark vid borrprovtagningen. 

3 Bemötande 
AFRY delar länsstyrelsens bedömning att föroreningshalten ställvis kan vara högre än 

den som mättes upp vid den utförda undersökningen. Användandet av samlingsprover 

för att beskriva vilka risker som föroreningar medför är en form av 

medelvärdesbildning vilket är ett vedertaget sätt att beräkna en representativ halt för 

ett område. Det bedöms vara ett om än inte optimalt, så tillräckligt bra, mått för att 

avgöra vilka risker, som besökare i parken som kollektiv, riskerar att utsättas för.  

Användandet av samlingsprover för utvärdering tar dock inte hänsyn till de risker en 

enskild person kan utsättas för vid en enskild exponering precis som länsstyrelsen 

anför. 

I Naturvårdsverkets beräkningsprogram för platsspecifika riktvärden finns dock 

begränsningsvärden för korttidsexponering som används vid beräkning av de 

hälsoriskbaserade riktvärdena. Begränsningsvärdet för korttidsexponering beräknas 

utifrån att ett barn på 10 kg som vid ett tillfälle får i sig 5 g förorenad jord inte ska få i 

sig en dos som överskrider det tolerabla intaget för ett år.  

De ämnen som framförallt bedöms kunna utgöra risker inom det aktuella området är 

PAH-H och dioxin. För PAH-H är begränsningsvärdet för korttidsexponering 300 mg/kg 

att jämföra med den högsta uppmätta halten på 1,1 mg/kg och det platsspecifika 

riktvärdet på 2,0 mg/kg. För dioxin är begränsningsvärdet för korttidsexponering 

0,0015 mg/kg d.v.s. 1500 ng/kg att jämföra med den högsta uppmätta halten 4,8 

ng/kg (exkl LOQ) och det generella riktvärdet på 20 ng/kg.  

Begränsningsvärden för korttidsexponering finns även för metallerna bly och 

kadmium, och för arsenik finns ett värde för akuttoxicitet. Dessa värden är avsevärt 

högre än de maximala halter som påträffades vid den utförda undersökningen.  

De halter som har uppmätts i samlingsproverna bedöms därför inte ens teoretiskt ge 

upphov till oacceptabla risker vid enskild exponering. 

Vad gäller fyndet av fyll i form av bark i den punkt där skruvprovtagning med borrvagn 

utfördes så delar AFRY länsstyrelsens bedömning att det är en form av påverkan från 

sågverksamheten. Redan vid planering av den miljötekniska markundersökningen var 

det dock bekant att så kunde vara då den historiska dokumentationen visade att det 

område som utgörs av Barnens värld sammanfaller med de västligaste delarna av 

sågverksområdet. Gränsen för det utfyllda området bedöms dock ligga något väster 

om den nu provtagna punkten. För att i mer detalj kartlägga utfyllnadens utbredning 
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krävs ytterligare undersökning. Sannolikt räcker det med sondering med geokäpp eller 

handhållen skruvborr för att avgöra detta.  

Det aktuella området ligger på ”intagssidan” av såväl det ursprungliga som det 

efterföljande sågverket och den historiska dokumentationen visar på att området har 

använts för uppläggning av osågat timmer. Med utgångspunkt i detta bedöms risken 

för att ytterligare föroreningar förknippade med fyllnadsmassorna ska påträffas som 

låg.  
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