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Brunnsviken – a study regarding potentially polluted areas 
in Solna and their impact on the water body Brunnsviken’s 
chemical status 
 
Hanna Mori 
 
 
Abstract 
 
The water body Brunnsviken in Solna has problems with contamination of different 
environmental toxins, and does not reach the criteria for good chemical status settled 
through EU directive 2013/39/EU. The purpose of this report was to study potentially 
polluted properties in the drainage area of the water body in order to investigate if, and in 
case they occurred which, environmental toxins that possibly could reach and damage it. 
Information about possibly polluted properties were obtained from the county administrative 
board. The properties were investigated through searches for material of different types of 
land investigations, information stored in the municipal office of the city of Solna. Properties 
with no found investigations were estimated to possibly contain substances that could occur 
from the type of industry previously operating on the land. The study resulted in the product 
of a list with properties in the drainage area gradated in order with the properties with a 
higher risk of contaminating Brunnsviken with toxins prioritized by EU directive 
2013/39/EU higher. The same information was used for another list with toxins possibly 
leaking to the water body from its drainage area, and therefor of interest to use as parameters 
for monitoring its status. The report also compare the problems with environmental toxins 
occurring in Brunnsviken with the state of other water bodies in the same area, leading to the 
conclusion that the urban exploitation possibly could be a big factor in causing the problems. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Brunnsviken är en ytvattenförekomst som är lokaliserad i Solna stad och Stockholm. Dess 
storlek är 156 ha och avrinningsområdet uppgår i 800 ha (Solna stad, 2015). Via en smal 
passage har vattenförekomsten koppling ut mot Östersjön (Routh et al., 2004). Brunnsviken 
har stora problem med övergödning samt miljögifter, och uppnår därför inte de krav som 
genom Europaparlamentet och rådets direktiv (2013/39/EU) ställs för ”god kemisk status”. 
Det beror bland annat på att Brunnsvikens sediment vid provtagningar har visat sig innehålla 
höga halter föroreningar i form av bly, kadmium och antracen (VISS, 2016). Dessa och andra 
ämnen som identifierats i vattenförekomsten finns inte där i dessa halter naturligt, utan är 
ett resultat av antropogen påverkan och har på något sätt migrerat dit. En av flera potentiella 
källor är förorenad mark från vilken ämnena genom transport med exempelvis grundvatten 
kan ha förflyttat sig. För att förbättra Brunnsvikens kemiska status kan det därför vara 
lämpligt att börja arbetet på land, med åtgärder för den mark som utgör Brunnsvikens 
avrinningsområde.  
 
1.2 Allmänt om förorenad mark 
Arbetet med potentiellt förorenad mark genom bland annat markprovtagningar, 
ansvarsutredningar och efterbehandling kan vara både kostsamt och tidskrävande. Detta 
innebär att det krävs ett verktyg för att kunna prioritera vilka områden som är i störst behov 
av åtgärder (Blom et al., 2009). Därför tog Naturvårdsverket för ett antal år sedan fram en 
modell för att underlätta uppskattningen av huruvida ett potentiellt förorenat område kan 
misstänkas medföra risker. Modellen kallas ”MIFO” vilket står för Metodik för Inventering av 
Förorenade Områden. Arbetsmodellen resulterar i att ett område tilldelas en siffra på en 
skala mellan 1 och 4, där 1 betyder ”Mycket stor risk” och 4 ”Liten risk” (Naturvårdsverket, 
1999). Riskuppskattningen bygger på ett samlat intryck av ett antal faktorer: de potentiella 
föroreningarnas farlighet, hur pass förorenat området är, vilka spridningsförutsättningar 
som finns samt områdets känslighet och skyddsvärdhet. Underlag för uppskattningen är 
undersökningar och utredningar i två steg. Det första är mer övergripande och i det ingår 
bland annat insamling av uppgifter genom besök, intervjuer och litteratur. Steg två går mer 
på djupet och då ingår bland annat provtagningar på platsen för analys och utvärdering. Det 
andra steget utförs på de områden som kan anses mest prioriterade efter att det första 
genomförts. Arbetets slutprodukt, riskklassningen och siffran mellan 1 och 4, kan sedan 
användas av landets länsstyrelser och kommuner i planeringsarbetet om vilken potentiellt 
eller fastställt förorenad mark som i första hand bör prioriteras för åtgärdsarbeten eller 
annan typ av tillsyn (Naturvårdsverket, 1999).  
 
Dock har inte alla potentiellt förorenade områden genomgått denna typ av riskklassning, 
därför finns det ett annat sätt att få en indikation om var närmare undersökningar kan 
behövas. Verktyget kallas Branschklassning och utgår från vilken typ av verksamhet som 
bedrivits på den potentiellt förorenade platsen. Utifrån den informationen görs en 
bedömning baserad på generella misstankar om de föroreningar som kan ha uppkommit i 
samband med verksamheten. Objektet tilldelas då en siffra mellan 1 och 4, och även i detta 
system betyder 1 störst risk och 4 lägst (Naturvårdsverket, 1995).  
 
Enligt Naturvårdsverket anses ett område vara förorenat om det innehåller föroreningar som 
uppgår i halter som överstiger bakgrundshalterna. Det vill säga värden uppmätta vid en 
motsvarande lokal vars halter är summan av den naturliga halten och antropogent diffust 
tillskott (Naturvårdsverket, 2009). Bara i Stockholms län finns uppgifter om cirka 12 000 
områden med potentiellt förorenad mark, och dessa kan utgöra en risk för både människors 
hälsa och miljön (Länsstyrelsen Stockholm, 2015 a). Marken kan exempelvis ha blivit 
förorenad vid spill eller läckor från cisterner, eller stänk vid ytbehandlingar eller 
impregnering (Naturvårdsverket, 2012).  



	 2 

Tillsyn av förorenad mark i olika former är en viktig del av arbetet för miljöenheterna vid 
landets kommuner, inte minst för att föroreningarna riskerar att migrera och ge påverkan på 
ett annat eller ett större område än det där själva kontamineringen skett. Exempelvis kan de 
beroende på markförutsättningar och föroreningstyp med hjälp av urlakning transporteras 
nedåt mot grundvattnet och vidare till kringliggande sjöar och vattendrag (Länsstyrelsen 
Stockholm, 2015 a). Spridningen kan gå olika fort och påverkas av en rad faktorer som 
nederbörd, grundvattnets rörelser, biologiska processer och mänsklig aktivitet. Dessutom 
kan klimatförändringarna ge bättre spridningsförutsättningar för markföroreningar genom 
kraftigare nederbörd, högre vattenstånd och en ökad avrinning. Det kan i sin tur medföra att 
läckagen till olika vattenförekomster blir större i framtiden (Länsstyrelsen Stockholm, 2014).  
 
1.3 Uppdraget från vattenmyndigheten Norra Östersjön  
I Sverige finns fem stycken vattenmyndigheter, dessa har tillkommit sedan EU:s Ramdirektiv 
för vatten (2000/60/EG) införlivades i svensk lagstiftning 2004. Dessa ansvarar för var sitt 
geografiskt område i landet och har som mål att bevara och förbättra vattenkvaliteten i 
Sverige (Vattenmyndigheterna u.å.). Vattenmyndigheten som sträcker sig över Stockholms 
län heter Norra Östersjön. De beslutade år 2009 om ett åtgärdsprogram för vattendistriktet, 
och gav då kommunerna en stor roll i vattenförvaltningen (Länsstyrelsen Västmanland, 2009 
a). En viktig punkt i programmet är att kommunerna i distriktet uppmanas, via åtgärd 32, 
att: ”inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan ha en 
negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk eller god kemisk status” (Länsstyrelsen 
Västmanland, 2009 a). Enligt Vattenmyndigheten klassas den ekologiska statusen efter 
Naturvårdsverkets föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer gällande ytvatten 
(Länsstyrelsen Västmanland, 2009 b). Den kemiska statusen för ytvatten bestäms genom 
gränsvärden för de 45 ämnen som enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 
(2013/39/EU) anses prioriterade. Dessa bestämmelser är införlivade i svensk lag genom 
Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS 2015:4.  
 
1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att genom en kartläggning av potentiellt förorenade 
fastigheter i avrinningsområdet för vattenförekomsten Brunnsviken göra två tabeller för 1) 
vilka av dessa som utifrån Brunnsvikens nuvarande kemiska status kan anses medföra störst 
risk och bör prioriteras vid tillsynsarbete, och 2) vilka ämnen som utifrån den insamlade 
informationen vore lämpliga att ha med i ett miljöövervakningsprogram för 
vattenförekomsten. Arbetet syftar även till att lyfta blicken och kort undersöka om 
problematiken Brunnsviken har med olika miljögifter återfinns hos andra vattenförekomster 
i närområdet. Studien har utförts i samarbete med miljöskydd- och 
miljöövervakningsenheterna i Solna stad vilket innebär att en avgränsning för det studerade 
avrinningsområdet har gjorts vid Solna stads gränser. 
 
De frågeställningar arbetet utgår från är: 
 

- Vilka markföroreningar förekommer potentiellt i Brunnsvikens avrinningsområde, 
var är de lokaliserade och vilka av dessa är viktigast att rikta tillsynsinsatser mot med 
utgångspunkt i den problematik vattenförekomsten har med sin kemiska status? 

- Vilka ämnen bör, utifrån ovanstående, ingå i ett övervakningsprogram för 
Brunnsviken? 

- Har vattenförekomster i närområdet samma typ av problematik som Brunnsviken? 
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2 Material och metod 
 
2.1 Litteratursökning 
En litteratursökning för ämnena förorenad mark samt metodik för riskklassning har 
genomförts. Här användes främst rapporter från Naturvårdsverket och länsstyrelsen i 
Stockholm som gett ut en del handlingar inom områdena. För att hitta dessa texter användes 
sökorden ”förorenad mark” och ”riskklassning” på deras respektive webbsidor. Vidare 
utfördes en platsspecifik litteratursökning kring områdena Stockholms län, Solna stad och 
Brunnsviken. Information om vattenfrågor inhämtades till stor del från 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och Vattenmyndigheterna.  
 
2.2 Metaanalys 
En metaanalys av EBH-stödet för Solna genomfördes. EBH-stödet är en databank som sköts 
av länsstyrelserna och innehåller information om potentiellt förorenade områden i hela 
Sverige (Naturvårdsverket, 2016). Informationen bestod till en början av en tabell över 
stadens alla potentiellt förorenade områden. Med hjälp av kart- och mätavdelningen i Solna 
stad och programmet MapInfo gjordes ett geografiskt urval av objekten. Ett lager med 
Brunnsvikens naturliga avrinningsområde sammanfogades med objekten med potentiella 
markföroreningar. En sammanställning av de objekt som befann sig inom området 
resulterade i en lista över de fastigheter som potentiellt påverkar Brunnsviken genom 
markföroreningar. Eftersom tiden för denna studie var begränsad undersöktes inte alla 
fastigheter med potentiella markföroreningar i avrinningsområdet, utan en gränsdragning 
drogs vid de objekt som kategoriserats i riskklass 1 eller 2. Detta eftersom de båda grupperna 
generellt anses viktigast att prioritera för fortsatta undersökningar och utredningar då deras 
skaderisk bedöms vara betydligt allvarligare än de som tilldelats siffran 3 eller 4 
(Naturvårdsverket, 2016). Då endast sex objekt i listan nådde detta kriterium utökades 
undersökningen till att också omfatta de fastigheter vars tillhörande objekt branschklassats i 
klass 1 eller 2. Detta kan motiveras med att siffran 1 eller 2 tilldelas branscher som potentiellt 
medför föroreningar med mycket stor eller måttlig/stor risk (Naturvårdsverket, 1995).  
 
För att kunna gradera vilka av de utvalda fastigheterna som kunde misstänkas påverka 
Brunnsvikens kemiska status i högre grad än andra granskades markundersökningar (i de 
fall sådana var gjorda), MIFO-klassningar (där de förekom), branschspecifika föroreningar 
och geografiska lägen för platserna. Då ytvattens kemiska status bedöms utifrån förekomsten 
av ämnen som är prioriterade enligt Europaparlamentet och rådets direktiv (2013/39/EU) 
låg fokus på om dessa ämnen potentiellt eller fastställt förekom. Även den grupp på 25 
ämnen som i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2015:4) klassas som särskilt 
förorenande för ytvatten noterades, eftersom de ämnen som ingår i kategorin bedöms vara 
extra skadliga för ytvatten. 
 
Analyserna resulterade i sammanställningen av två listor. En för prioritering av de potentiellt 
förorenade fastigheterna i avrinningsområdet vid miljöskyddstillsyn, och en för ämnen av 
intresse att undersöka vid miljöövervakning av Brunnsviken. I prioriteringslistan för 
miljöskyddstillsyn rankades fastigheterna högre av faktorerna: tidigare förekomst av objekt 
med MIFO-klassning 1 eller 2, förekomst av ett flertal ämnen prioriterade eller särskilt 
förorenande enligt Europaparlamentet och rådets direktiv (2013/39/EU) och Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:4), närhet till Brunnsviken samt en avsaknad 
av någon typ av åtgärdsarbete. För att utröna parametrar lämpliga att övervaka i 
vattenförekomsten granskades de ämnen som framkommit som potentiella föroreningar i 
avrinningsområdet. De av dessa som listats som prioriterade eller särskilt förorenande enligt 
kriterierna ovan bedömdes vara av betydelse att undersöka i Brunnsviken. Detta eftersom de 
anses skadliga för ytvatten och, enligt framtagna uppgifter, potentiellt kan finnas i vattnet. 
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2.3 Arkivsökning 
Information om eventuella markundersökningar och andra uppgifter om vad som skett på 
fastigheterna inhämtades från arkiven hos Miljö- och byggnadsförvaltningen i Solna stad 
samt deras ärendehanteringssystem Ecos. I de fall det i EBH-stödet uppgetts mer än en 
fastighet som plats för föroreningen omfattade undersökningen den fastighet som objektets 
koordinater hänvisade till. I de fall fastigheten i fråga bytt namn genom åren eftersöktes 
markundersökningar även för tidigare fastighetsnamn. För de objekt vars fastigheter inte 
hade några markundersökningar eller annan relevant information knuten till sig i arkiven 
har de branschspecifika föroreningar som presenteras i Naturvårdsverkets 
Branschkartläggning (1995) studerats, detta efter att det bekräftats från en handläggare på 
myndigheten att kartläggningen fortfarande var aktuell, trots dess utgivningsår. Uppgifter 
om branschspecifika föroreningar från bensinstationer eftersöktes i material från SPIMFAB. 
En saneringsfond som tidigare arbetat med åtgärdsarbeten för nedlagda bensinstationer 
(SPIMFAB, 2014). Från bland annat sökverktyget RIB, som tillhandahålls av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, insamlades information om ämnesspecifika egenskaper för 
de ämnen som togs med som parametrar för miljöövervakning. Uppgifter om olika 
mätvärden i Brunnsviken återfanns i rapporter med sediment-, ytvatten- och fiskprover 
utförda av bland annat Stockholms stad.  
 
2.4 Jämförelser 
I undersökningens avslutande del sattes mätvärden från Brunnsviken i relation till analyser 
utförda för vattenförekomster i närområdet. Syftet med det var att jämföra huruvida ytvatten 
med liknande förutsättningar led av samma problematik gällande miljögifter. 
Jämförelseanalysen byggde på en litteraturstudie inom området, där rapporter med olika 
mätdata för vattenförekomster i Stockholmsområdet granskades. Mätdata eftersöktes på 
Stockholm stads och länsstyrelsens hemsidor, där sökorden ”vattenprovtagning” och 
”sedimentprovtagning” användes. En vetenskaplig grund för diskussionsdelen av arbetet 
införskaffades från Web of Science där sökorden ”polluted sediment/soil/land” användes. 
 
2.5 Förorenad mark i Solna stad 
Enligt uppgifter från EBH-stödet fanns det, i mars 2016, i Solna 458 objekt med potentiellt 
förorenad mark (EBH-stödet, 2016). En anledning till det höga antalet potentiellt förorenade 
områden i staden är att vid början av 1900-talet började många av de industrier som tidigare 
verkat inne i de centrala delarna av Stockholm att lokalisera sig mot utkanterna av länet, då 
de ansågs potentiellt farliga för allmänheten (Länsstyrelsen Stockholm, 2014). Detta gav 
upphov till industriområden i exempelvis Solna, där befolkningen vid den tiden var glesare. 
Föroreningar finns och har funnits även till följd av att stora mängder fyllnadsmassor 
förekommer i staden samt att försvaret varit verksamma på ett antal områden. En del av de 
fastigheter som använts på dessa sätt är idag potentiellt eller fastställt förorenade. Dock finns 
en positiv trend i Solna, tack vare att staden är attraktiv för exploatering ändrar marken ofta 
karaktär. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i staden har då chans att ställa krav på 
exploatörerna att genomföra provtagningar och, vid behov, avhjälpandeåtgärder innan 
projekten kan starta (Lindahl Stam, muntl.). En del av dessa områden har därför varit 
föremål för markundersökningar och åtgärdsarbeten, medan andra fortfarande bär spår av 
tidigare verksamheter. På nästa sida följer en karta över Solna stad. 
 



	 5 

 
Figur 1. Karta över Solna. Kartan är konstruerad med hjälp av data från Solna stad. 

 
 
3 Resultat 
 
3.1 Prioriteringslista för miljöskyddstillsyn  
Av de 458 objekt i Solna stad som enligt EBH-stödet (mars 2016) var potentiellt förorenade, 
befann sig 205 stycken i Brunnsvikens avrinningsområde. Av dessa tillhörde 61 stycken risk- 
eller branschklass 1 eller 2. Eftersom några objekt visade sig vara knutna till samma fastighet 
blev det slutligen 50 fastigheter vars potentiella markföroreningar undersöktes. Resultaten 
visade att de föroreningar som omnämndes flitigast också finns klassade som prioriterade 
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eller särskilt förorenande enligt Europaparlamentet och rådets direktiv (2013/39/EU) och 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:4).  
 
Informationen som insamlats och analyserats användes som underlag för en gradering av 
fastigheterna i en prioriteringslista för miljöskyddstillsyn, listan finns i sin helhet i bilaga 1. I 
den kompletta listan finns kommentarer för de fastigheter vid vilka det redan bedrivs eller 
har bedrivits tillsyn av något slag, samt ifall åtgärdsarbeten genomförts. Nedan följer ett 
utdrag med de fem fastigheter som kan antas medföra störst risk för Brunnsvikens kemiska 
status och därför placerats överst. 
 
Tabell 1. De fem översta fastigheterna i prioriteringslistan för miljöskyddstillsyn, vilka anses viktigast att rikta 
tillsynsinsatser mot. Den kompletta tabellen finns i bilaga 1. 
Fastighet Primär 

bransch 
Prioriterade ämnen* Uppgift från 

Haga 2:1 Plantskola 
(även 
båtklubb och 
deponi) 

Bekämpningsmedel (ev bl a 
DDT och hexaklorbensen). 
Båtklubb: PCB, zink, TBT, 
koppar 

MIFO fas 1 + 
Branschkartläggningen 
(Naturvårdsverket, 1995) 

Plogen 9 Kemtvätt PAH:er, fenoler, 
trikloretylen 

MIFO fas 1 

Flustret 11 Ytbehandling 
av metaller 

Nickel, fenoler, bly, 
kadmium, PAH, PCB, 
tetrakloretylen, zink, 
koppar, krom, arsenik, 
kvicksilver 

MIFO fas 1 

Bergshamra 
3:1 

Bekämpnings
medelstillverk
ning 

DDT, kvicksilver, arsenik, 
hexaklorbensen 

MIFO fas 1 + 
markundersökningar 

Råsunda 2:15 Avfallsdeponi Koppar, nickel, zink, 
kadmium, arsenik, bly, 
PAH, kvicksilver 

MIFO fas 1 + 
markundersökningar 
 
* Ämnen listade som 
prioriterade/särskilt 
förorenande enl. 
2013/39/EU eller HVMFS 
2015:4. 

 
Dessa fem fastigheter har placerats överst i listan för att de misstänks vara viktigast att på 
något sätt utföra tillsynsarbete kring. De har alla tillhörande objekt som riskklassats enligt 
MIFO fas 1. Alla riskklassades som 2:or utom Haga 2:1 som riskklassats som 1:a (MIFO fas 1, 
Solna stads arkiv). I kartan på nästa sida är dessa objekt markerade med en röd stjärna. 
Övriga objekt vars fastigheter undersökts i detta arbete till följd av att de risk- eller 
branschklassats som 1- eller 2:or är markerade med en gul stjärna.  
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Figur 2. Beskuren karta över Solna med potentiellt förorenande objekt utmärkta. Kartan är konstruerad med hjälp 
av data från Solna stad.   
 
3.1.1 Motiveringar till fastigheterna överst på miljöskyddstillsynslistan 
Haga 2:1. Det objekt som legat på fastigheten och getts den höga riskklassningen (1:a) är en 
plantskola som var verksam i över 200 år, varav miljöstörande verksamhetsår beräknas vara 
ca 30, mellan 1945 och 1975. Kemikalier som brukats uppges vara bekämpningsmedel, 
eldningsolja, lacknafta och eventuellt impregneringsmedel. Till följd av att området till stor 
del innehar sandiga sediment bedöms spridningsförutsättningarna för potentiella 
föroreningar vara mycket stora till både grund- och ytvatten. Verksamheten misstänks kunna 
ha medfört stor risk då den pågick länge, under en tid då säkerhetstänket kring farliga ämnen 
var lågt samt användningen av bekämpningsmedel med lång nedbrytningstid hög. Dessutom 
finns en osäkerhet i vilka ämnen som använts samt vilka deras egenskaper är. Två ämnen 
som var vanliga vid tiden för verksamheten och som också finns med bland de ämnen som är 
prioriterade enligt Europaparlamentet och rådets direktiv (2013/39/EU) är DDT och 
hexaklorbensen (MIFO fas 1, Solna stads arkiv). På samma fastighet finns även en båtklubb 
som varit verksam en längre tid. Branschspecifika föroreningar för denna typ av verksamhet 
inkluderar PCB, TBT, koppar och zink (Naturvårdsverket, 1995). Enligt uppgifter från EBH-
stödet har även en deponi funnits på fastigheten. På den tippades rivningsavfall mellan 1960 
och 1980, bland annat Klarakvarteren i Stockholm och stora delar av Hagalund i Solna 
uppges hamnat på deponin i fråga. Mer specifik information kring vilka föroreningstyper 
som kan förekomma från deponin finns inte, men de bedöms ej ha hög farlighet (EBH-
stödet, 2016).  
 
I skrivande stund pågår arbetet med markprovtagningar på fastigheten till följd av 
installation av bergvärme. Eftersom uppgifter om potentiella markföroreningar finns ombads 
markexploatören av Miljö- och byggnadsförvaltningen i Solna stad att inkludera 
bekämpningsmedel vid provtagningen. De prover som inkommit vid tidpunkten för detta 
arbete (maj 2016) visade på mycket låga halter bekämpningsmedel, däribland DDT och 
hexaklorbensen som uppmättes vara <0,010 mg/kg torrsubstans respektive <0,0050 mg/kg 
torrsubstans (Markundersökningar, Solna stads arkiv). Detta säger dock inte mycket om 
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fastighetens föroreningsnivå i stort eftersom den är stor och markproverna ej har tagits på 
området där plantskolan var verksam.  
 
Plogen 9. Fastigheten befinner sig i ett bostadsområde och var plats för en av Solnas största 
kemtvättar under en period på minst 35 år. Bland de tvättvätskor som troligen använts 
förekommer perkloretylen, varnolen och trikloretylen, varav alla bedöms ha mycket hög 
farlighet för både människors hälsa och miljön. Verksamheten var i drift under en tid då 
vätskorna hanterades öppet och spill var vanligt förekommande, föroreningsmängd i mark 
och grundvatten bedöms därför som potentiellt stor. Spridningsförutsättningarna bedöms 
även de höga, bland annat till följd av att ledningsgravar korsar marken (EBH-stödet, 2016). 
Fastigheten är extra intressant då det påträffats klorerade lösningsmedel med okänt 
ursprung i grundvattnet i närheten och det finns misstanke om att de kan komma från 
föroreningar från denna fastighets före detta kemtvätt (Lindahl Stam, muntl.). 
 
Flustret 11. Även denna fastighet är belägen i ett bostadsområde, och på platsen har 
ytbehandling av metaller utförts. Verksamheten var aktiv någon gång under perioden 1930- 
till 1980-talet, vilket var en tid då denna typ av bransch ofta brukade klorerade 
lösningsmedel. Övriga ämnen som kan ha använts och som finns listade som prioriterade 
enligt Europaparlamentet och rådets direktiv (2013/39/EU) inkluderar bland annat fenoler, 
bly, kadmium, PAH och kvicksilver. Spridningsförutsättningarna i mark bedöms vara 
måttliga då området till stor del består av normaltäta jordarter. Dock finns fyllnadsmassor 
och ledningsgravar i marken, vilket innebär att förutsättningarna kan vara mer gynnsamma 
på vissa platser än andra (MIFO fas 1, Solna stads arkiv). 
 
Bergshamra 3:1. På fastigheten har Statens växtskyddsanstalt legat, där arbetades bland 
annat under många år med framställning av bekämpningsmedel. På platsen hanterades 
ämnen som DDT, lindan, kvicksilver och klorbensener. Föroreningarnas farlighet bedöms 
som hög och spridningsförutsättningarna bedöms höga de med, särskilt till närrecipienten 
(Brunnsviken) då marken från fastigheten sluttar ner mot vattenförekomsten. Objektet 
tillhörde tidigare riskklass 1, men efter en revidering år 2008 ändrades klassningen till en 
2:a. Detta motiverades med att en plats på fastigheten som använts som deponi sanerats 
samt att sedimenten i området undersöktes år 1997, och att det då inte uppmättes några 
föroreningar som direkt kunde härledas till den tidigare verksamheten (MIFO fas 1, Solna 
stads arkiv). Åtgärder och undersökningar har alltså genomförts på platsen, men de gäller 
inte hela fastigheten. Risken finns att rester med hög farlighet från verksamheten finns kvar i 
marken och att dessa påverkar Brunnsviken än idag. 
 
Råsunda 2:15. På denna fastighet låg tidigare en deponi som var verksam mellan 1912 och 
1956. Deponin var lokaliserad mycket nära Råstasjön, en sjö som via Råstaån har avrinning i 
Brunnsviken. På platsen har det dumpats hushålls- och byggavfall. Markprover i området har 
visat på höga halter av metaller som koppar, nickel och zink (MIFO fas 1, Solna stads arkiv). 
Det har även påträffats föroreningar med hög farlighet i form av bly, arsenik, kadmium och 
PAH. Spridningsförutsättningarna till ytvatten bedöms stora och sedimenten i Råstasjön 
misstänks vara förorenat av deponin. Råsunda 2:15 är en relativt stor fastighet som i och med 
uppbyggnaden av stadsdelen Arenastaden i Solna varit en del i fokus för exploatering. Vid ett 
flertal provtagningar i området har det påträffats föroreningar varav en dels ursprung 
misstänks vara deponin i fråga. Bland annat har undersökningar av grundvattenmagasin i 
området visat sig vara kraftigt påverkat av bly, PAH och delvis arsenik. De påträffade 
föroreningarna har i de fall exploatering planerats åtgärdats till de krav som ställts beroende 
på markanvändning (Markundersökningar, Solna stads arkiv). Dock har åtgärder på den 
specifika plats som utpekas för deponin ej genomförts. 
 
Fastigheterna ovan har, efter avslutad arkiv- och litteraturgenomgång, bedömts ha störst 
potential att medföra en negativ inverkan på Brunnsvikens kemiska status av de fastigheter 
som undersökts i vattenförekomstens avrinningsområde. Till grund för detta ligger ett antal 
faktorer. På samtliga finns det skäl för misstanke om förekomst av ett flertal ämnen listade 
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som prioriterade för ytvattens kemiska status enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 
(2013/39/EU). De innehar även markområden som bedöms ha måttliga till höga 
spridningsförutsättningar. Ingen av fastigheterna har heller, i dagsläget, genomgått 
åtgärdsarbeten eller provtagningar som kan säkerställa att risken är lägre än den 
uppskattade. 
 
3.2 Ämnen för miljöövervakning 
19 av de föroreningar som uppmätts eller misstänks finns i markytorna som utgör 
Brunnsvikens avrinningsområde är klassade som prioriterade enligt Europaparlamentet och 
rådets direktiv (2013/39/EU) eller särskilt förorenande enligt Havs- och 
Vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:4). Listan med förslag på parametrar av 
intresse att undersöka i Brunnsviken bygger på uppgifterna om dessa ämnens potentiella 
förekomst, med tre undantag. Polybromerade difenyletrar (PBDE), antracen och 
perfluorerade ämnen (PFAS) omnämns inte som funna föroreningar i avrinningsområdet, 
och de är inte heller listade som branschspecifika för någon av de verksamheter som funnits. 
Att PBDE och antracen ändå finns med i listan beror på att de, tillsammans med tributyltenn 
föreningar (TBT), bly, kadmium och kvicksilver, enligt VISS är av särskild betydelse för 
Brunnsvikens kemiska status då de uppmätts i förhöjda halter i bland annat 
vattenförekomstens sediment (VISS, 2016). PFAS är med bland parametrarna eftersom 
PFOS, som ingår i ämnesgruppen, har uppmätts i höga halter både i Brunnsvikens vatten och 
fisk (Österås och Allmyr, 2015).  
 
Nedan följer en tabell med de ämnen som anses relevanta för vidare undersökningar i 
Brunnsviken utifrån granskningen av förorenade fastigheter i avrinningsområdet. I bilaga 2 
finns en utförligare lista med kommentarer om ämnena, bakgrunden till att de anses 
prioriterade samt en kolumn för matris. Den sistnämnda bygger på om det finns gränsvärden 
för sediment eller biota i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:4), och är 
tänkt att ses som en indikator för i vilken matris ämnet är lämpligast att undersöka. 
 
Tabell 2. Lista med ämnen för miljöövervakning i Brunnsviken.  

Ämnen    
TBT Trikloretylen Zink Krom 
Kvicksilver Bensen PAH Nickel 
Antracen Hexaklorbensen Arsenik Koppar 
Bly Tetrakloretylen Ammoniak PFAS 
Kadmium Dioxiner  Ftalater  PCB 
PBDE DDT   

 
3.2.1 Kommentar till ämnen för miljöövervakning 
Av prioriteringslistan för miljöskyddstillsyn (bilaga 1) kan utläsas att PAH:er är de ämnen 
som kan misstänkas belasta Brunnsviken mest från de förorenade fastigheterna i Solnas del 
av vattenförekomstens avrinningsområde. Eftersom det vid undersökningen inte gått att 
utläsa vilka PAH:er som kan tänkas vara vanligast förekommande vore det antagligen 
lämpligast att undersöka förekomsten av hela spektrat. I fall den möjligheten saknas tas 
bens(a)pyren upp som en möjlig indikatorparameter i Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (2015:4). 
  
3.3 Vattenförekomster i närområdet 
	
3.3.1 Ytvatten  
Miljöförvaltningen i Stockholms stad övervakar sedan år 2009 förekomsten av miljögifter i 
ytvatten hos vattenförekomsterna Brunnsviken, Årstadal/Årstaviken, 
Blockhusudden/Djurgårdsbrunnsviken och Drevviken, alla lokaliserade (åtminstone delvis) i 
Stockholm. I programmet analyseras förekomst av metaller och perfluorerade ämnen. Av 
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rapporten för 2015, som innehåller 2014 års mätningar, framgår att Blockhusudden och 
Brunnsviken har samma problematik vad gäller höga halter koppar och zink, medan Årstadal 
och Drevviken i stället har toppar som överstiger de två tidigare nämnda 
vattenförekomsterna när det gäller kadmium och bly. Vad gäller PFOS uppmättes i alla fyra 
vattendrag höga halter och resultatet visar på att vattenförekomsterna har en högre 
belastning av perfluorerade ämnen (PFAS) i stort än vad som uppmätts i landet i övrigt 
(Österås och Allmyr, 2015).  
 
3.3.2 Fisk  
I samma övervakningsprogram har det genomförts analyser för miljögifter i fisk. Utifrån 
2014 års mätdata kan det konstateras att de fyra vattenförekomsterna i Stockholmsregionen 
har halter som är högre än regionala bakgrundsnivåer beträffande organiska ämnen. Vad 
gäller bromerade flamskyddsmedel ligger halterna en bra bit över gränsvärdena. Halterna 
PFOS har även de uppmätts vara höga i fisk i området (Österås och Allmyr, 2015). När det 
kommer till metaller visar analyser gjorda på aborrmuskel 2013 att fisk i Brunnsviken har 
betydligt högre halter kvicksilver än andra ytvattenförekomster i Stockholmsregionen. 
Halterna kan även ur ett nationellt perspektiv anses höga och de har ökat för fisk i 
vattenförekomsten sedan år 2000. Metallerna koppar och zink visade däremot en mer jämn 
förekomst i fiskar från trakten, men det är inte säkert att det är talande för förekomsten i sig 
eftersom vuxen fisk kan reglera sitt upptag av båda ämnena. Således kan exponeringen vara 
större än halten de tagit upp (Karlsson och Viktor, 2014). Vid analyser av sju olika PCB-
kongener kunde det fastställas att fisk i Brunnsviken har en nivå som liknar andra 
ytvattenförekomster i regionen. Inte heller beträffande DDT, TBT eller PAH:er stack värdena 
i Brunnsvikens fisk ut. En slutsats av mätdata över miljöstörande ämnen i fisk från 
Stockholmsregionen är att det påträffats jämförelsevis höga halter av ett flertal undersökta 
ämnen i fisk fångad nära de centrala delarna av Stockholm (Karlsson och Viktor, 2014), vilket 
antyder att exponeringen är likartad i området.  
 
3.3.3 Sediment  
Analyser av ytsedimenten i Stockholmsområdet som undersökt förekomsten av bland annat 
metaller och TBT visar även de på ett mönster med halter som generellt ökar mot de centrala 
delarna av staden. Detta gäller enligt mätdata från 2013 särskilt ämnena kvicksilver, 
kadmium, bly, koppar, PAH, PCB, hexaklorbensen och TBT (Länsstyrelsen Stockholm, 2015 
b). Ett mönster Brunnsviken passar in i. Exempelvis är halterna bly, som tidigare omnämnts 
vara ett av de ämnen som hindrar Brunnsviken från att uppnå ”god kemisk status”, mycket 
förhöjda i sedimenten i hela Stockholmsområdet i jämförelse med bakgrundsvärden. 
Detsamma gäller kadmium där Brunnsviken, som har halter högre än gränsvärdet för ”god 
kemisk status”, tillsammans med Årstaviken, Strömmen och Ulvsundasjön anges ha de 
högsta halterna i närområdet. Från sedimentproverna utförda år 2013 kan utläsas att 
Brunnsviken har miljögiftsnivåer som liknar andra vattenförekomster i närområdet. Dock 
ligger Brunnsviken i överkant vad gäller kvicksilver, bly, kadmium, koppar, krom och zink 
(Länsstyrelsen Stockholm, 2015 b).  
 
Sammantaget tyder resultaten från de olika rapporter som presenteras ovan på att 
vattenförekomsterna i Brunnsvikens närområde till stor del tycks ha samma typ av 
problematik vad gäller miljögifter i olika matriser. Flera av ämnena förekommer i högre 
halter närmare de centrala delarna av Stockholm i jämförelse med motsatt riktning mot 
Mälaren och Skärgården (Länsstyrelsen Stockholm, 2015 b). Det visar att den urbana miljön, 
med liknande exploateringstyper och markföroreningar i respektive vattenförekomsts 
avrinningsområde, kan vara en källa till miljögifterna. För flera av vattenförekomsterna i 
Stockholm överskrider halterna bly och kadmium gränsvärdena för ”god kemisk status”, 
precis som i Brunnsviken. Beträffande TBT överskrids gränsvärdet i alla sediment som 
undersökts i staden (Stockholms stad, 2015).  
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4 Diskussion  
 
4.1 Fastigheter i avrinningsområdet  
Uppgifterna gällande potentiella föroreningar i Brunnsvikens avrinningsområde har varit av 
skiftande karaktär, vilket lett till en viss osäkerhetsfaktor. På vissa fastigheter har det funnits 
mycket data i form av exempelvis marktekniska undersökningar och andra typer av 
utredningar att tillgå. I andra fall har det enbart funnits uppgifter om att en verksamhet 
funnits på platsen, utan att det gått att fastställa kring vilka årtal eller hur lång 
verksamhetstiden har varit. Eftersom det funnits en viss skillnad i bakgrundsmaterialet är en 
del av placeringarna mer välmotiverade än andra. Exempelvis kan det anses väl underbyggt 
att de fastigheter som hamnat längst ner i prioriteringsordningen befinner sig där, till följd av 
ett av två scenarion. Provtagningar har genomförts och det har påvisats att fastigheten ej är 
förorenad av den bransch som ansetts potentiellt förorenande, eller, så har det erfarits att 
den var förorenad och åtgärdsarbeten har genomförts. Bland de placeringar som är mer 
osäkra återfinns åtta fastigheter där kemtvättar funnits, fem som tidigare haft 
verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel samt åtta fastigheter med uppgift om att 
de tidigare hushållt bensinstationer. För dessa, sammantaget 21 fastigheter, har det inte gått 
att hitta någon typ av markrelaterad undersökning i arkiven som genomsökts. Det kan bero 
på att majoriteten av fastigheterna är lokaliserade i bostadsområden som inte utsatts för ny 
exploatering på många år, vilket kan förklara varför markprovtagningar inte har varit 
aktuellt. Placeringen av dessa objekt i tillsynslistan, där det inte funnits någon information 
om markföroreningar finns eller mer om verksamhetens utformning, har skett utifrån de 
uppgifter som finns om branschspecifika föroreningar, huruvida dessa ämnen är prioriterade 
för ytvattens kemiska status samt objektets närhet till Brunnsviken. 
 
4.1.1 Markundersökningarnas karaktär 
Även i de fall där markundersökningar har funnits att tillgå har dessa varit av skiftande 
karaktär beroende av i vilket syfte de framställts. En del har framtagits vid nedläggning av en 
verksamhet, och då ofta med fokus på undersökningar för de ämnen verksamheten i sig 
kunnat ge upphov till. Andra har tillkommit vid exploateringsprojekt och har då kontrollerat 
att utsatt riktvärde uppnås. Förekommande riktvärden har varit Naturvårdsverkets 
gränsvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) och känslig markanvändning (KM) 
eller platsspecifika riktvärden godkända av tillsynsmyndigheten. Ytterligare andra data som 
undersökts har inrapporterats till följd av påträffade markföroreningar, och kommande 
provtagningar har då oftast handlat om värden innan och efter föroreningen bortschaktats 
eller på annat sätt hanterats. Generellt kan sägas att de fastigheter där det funnits 
markundersökningar att tillgå i de flesta fall hamnat lägre i prioriteringslistan, eftersom 
provtagningarna ofta skett i samband med åtgärdsarbeten eller gett upphov till sådana. De 
MIFO fas 1-klassningar som legat till grund för bedömningar i de fall de funnits att tillgå har 
utförts av länsstyrelsen, och handlar i sig om uppskattningar. Dessa uppskattningar har varit 
av en mer tillförlitlig karaktär än de som enbart bygger på information om branschspecifika 
föroreningar. MIFO fas 1 är grundligare och inkluderar även platsspecifik information om 
verksamheten i fråga, exempelvis gällande marktyp och spridningsförutsättningar. 
 
4.1.2 Potentiellt förorenade områden 
Sökandet av information om markföroreningar vid olika fastigheter i Solna visade på en stor 
variation i uppgiftsmängd beroende på område. Till exempel återfanns en mängd 
undersökningar och utredningar för områdena Arenastaden och Hagalunds bangård. På 
båda platserna finns och har funnits ett flertal markföroreningar som är kända och som 
arbetats kring på olika sätt under en längre period. Det har lett till en lägre placering i listan 
för miljöskyddstillsyn för fastigheter lokaliserade i de båda områdena, eftersom 
tillsynsarbeten gällande dem både pågått och pågår (Markundersökningar, Solna stads 
arkiv).  
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Under arbetet med uppbyggnaden av Arenastaden utfördes bland annat 
grundvattenprovtagningar, resultaten från dessa visade att områdets grundvatten var 
förorenat med klorerade kolväten. Högst halter uppmättes på fastigheten Pyramiden 4 
(Markundersökningar, Solna stads arkiv). För att föroreningen ska kunna åtgärdas måste 
källan hittas, men i dagsläget finns ej kännedom om var ursprunget för ämnena är beläget. 
En bransch där klorerade kolväten använts i stora mängder är kemtvättar (Naturvårdsverket, 
1995). Det finns, som nämnts tidigare, misstanke om att spridningen kan härledas till den 
kemtvätt som tidigare var verksam på fastigheten Plogen 9. I samma område finns ytterligare 
sex fastigheter som varit plats för kemtvättar, och det är möjligt att någon av dem (eller flera) 
bär på samma typ av markföroreningar. Men eftersom kemtvätten som legat på Plogen 9 
utmärker sig genom att den var en av Solnas största samt hade en lång verksamhetstid (EBH-
stödet, 2016), vore det antagligen lämpligast att påbörja sökandet efter källan där. Nedan 
följer en karta som visar fastigheten Pyramiden 4, samt var i närområdet kemtvättar legat. 
 

 
Figur 3. Beskuren karta över Solna med Pyramiden 4 (plats för grundvattenprovtagning) markerad samt tidigare 
kemtvättar i området utmärkta. Kartan är konstruerad med hjälp av data från Solna stad. 
 
4.1.3 Samverkanseffekter 
En faktor som inte tagits med under arbetet med gradering av fastigheter i 
miljöskyddstillsynslistan är samverkanseffekter. Det kan tänkas att en fastighet på vilken det 
legat fler än en potentiellt förorenande verksamhet bör kunna ha ett större antal 
föroreningar. Detta skulle kunna ge upphov till bildandet av metaboliter eller att två eller fler 
föroreningar interagerar och ger en ny typ av effekt (Moriarty, 1999). Tiden för denna studie 
bedömdes vara för kort för att faktorn skulle analyseras, i stället har de potentiellt 
förekommande föroreningarna granskats var för sig för de olika objekten.  
 
4.2 Miljöövervakning av Brunnsviken 
Två viktiga faktorer bör tas i beaktande gällande de parametrar som tagits fram för 
miljöövervakning i Brunnsviken: att undersökningen enbart studerat avrinning kopplad till 
förorenad mark samt att området som undersökts inte utgör hela avrinningsytan för 
vattenförekomsten. Det innebär att resultatet enbart speglar en begränsad del av den totala 
tillförseln av olika typer av föroreningar som når Brunnsviken. Största delen av 
vattenförekomstens avrinningsområde är beläget i Solna stad, men ytan sträcker sig även 
över delar av Stockholm och Sundbyberg (Solna stad, 2015). De markområdena kan i sin tur 
bära på andra föroreningstyper än de som framgått kan finnas inom Solna stads gränser. Det 
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är inte heller så att alla föroreningar som belastar vattenförekomsten har sitt ursprung i 
förorenad mark. Ett exempel på en annan viktig faktor som medför stor påverkan är att 
Brunnsviken är omgärdad av trafikleder som järnvägen, E4, E18, Roslagsleden och Norra 
länken (Solna stad, 2015). Det leder till ett stort tillskott av trafikdagvatten till 
vattenförekomsten vilket i sin tur leder till en ökad tillförsel av, bland annat, olika metaller 
(Routh et al., 2004).  
 
Att Brunnsviken omringas av denna typ av urban exploatering är ett exempel på en känd 
föroreningskälla för vattenförekomsten. Medvetenhet om denna och vilken typ av 
föroreningar som kan medföras från den innebär att de ämnena kan inkluderas som 
parametrar för undersökningar i vattenförekomsten. Att enbart leta efter det som tros kunna 
finnas kan vara problematiskt eftersom det innebär att bilden av föroreningssituationen kan 
bli felaktig. Möjligheten finns att en stor belastning kan komma från faktorer som inte är 
förväntade, och det är alltså inte självklart att de analyser som genomförts speglar 
problembilden rätt. Det krävs en kännedom kring vad som bör eftersökas för att kunna ta 
reda på hur situationen verkligen är i Brunnsviken. En viktig bakgrund till denna studie var 
att ta reda på vad av det som inte provtagits hittills som kanske borde undersökas. I detta fall 
med fokus på markföroreningar i avrinningsområdet eftersom dessa potentiellt förorenar 
vattenförekomsten. Resultatet är en lista med ämnen som utgör en pusselbit av den totala 
tillförseln. En liknande översyn över resterande områden som medför olika typer av 
belastning för Brunnsviken skulle antagligen innebära att listan över parametrar av intresse 
blev betydligt längre.   
 
4.2.1 Förorenande ämnens spridning i miljön 
Ett antal kemiska, fysikaliska och biologiska processer är avgörande för hur föroreningar 
sprids i mark. Kunskap om dessa markkemiska egenskaper och processer är en viktig del i 
riskbedömningen av förorenad mark (Berggren Kleja et al., 2006). Denna faktor har inte 
getts särskilt stort utrymme i detta examensarbete till följd av tidsbrist. Dock är det viktiga 
komponenter att diskutera eftersom olika miljöparametrar har en stor betydelse för ett 
ämnes beteende i naturen. Exempelvis är pH, redoxförhållanden och halt löst organiskt 
material avgörande för i vilken utsträckning olika metaller binds i marken (Berggren Kleja et 
al., 2006). När metaller transporteras från mark mot grund- och ytvatten fastnar de ofta på 
vägen, vilket innebär att transporten sinkas. Olika metaller fastnar olika hårt och länge, 
innan de förr eller senare når en recipient. Detta innebär att ett vattendrag kan få förhöjda 
halter av en förorening långt efter det att själva kontamineringen skett. Sambandet mellan 
förorening och förekomst är således inte alltid uppenbar. Dessutom händer det att ämnen 
under transportsträckan reagerar med material i jorden och ändrar kemisk form, vilket kan 
ge nya egenskaper (Berggren Kleja et al., 2006). I vilken form ett ämne förekommer är en 
viktig faktor för hur det kan påverka miljön och om, och i så fall hur, det tas upp av 
organismer (Moriarty, 1999). Ett exempel är metaller som i fri jonform ofta är giftigare än 
när de är organiskt komplexbundna (Berggren Kleja et al., 2006).  
 
4.2.2 Förorenande ämnens inverkan på miljön 
Föroreningar kan påverka miljön och livet i den på olika sätt, exempelvis genom direkt effekt 
på organismer eller genom att ändra förutsättningar i naturen (Moriarty, 1999). En möjlig 
konsekvens kan bli att en del organismer får svårare att överleva medan andra får chans att 
mer eller mindre ta över, beroende på skillnader i toleransnivå för olika föroreningstyper 
(Sterner, 2010). Nedan följer en kortfattad diskussion om egenskaperna hos några av de 
ämnen som sticker ut bland parametrarna som tas upp för miljöövervakning i Brunnsviken. 
 
PAH. Av de föroreningar som anses prioriterade för ytvattenförekomster är PAH den 
vanligast förekommande i Brunnsvikens avrinningsområde. Ämnesgruppen finns bland 
annat potentiellt på fastigheter som haft bensinstationer, industrideponier och 
verkstadsindustri (bilaga 1). PAH är en ämnesgrupp innehållandes föreningar som bildas när 
organiskt material genomgått ofullständig förbränning. Störst tillskott till miljön bedöms 
komma från småskalig förbränning, bildäcksslitage, avgaser och gummitillverkning. 
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Egenskaper för PAH:er utgörs av att de är stabila, långlivade och fettlösliga (Karlsson och 
Viktor, 2014). Ämnesgruppen behandlas ofta klumpvis, eftersom de kan vara svåra att skilja 
från varandra (Sterner, 2010), varför det bland miljöövervakningsparametrarna var svårt att 
begränsa vilka PAH:er som borde vara i fokus för just Brunnsviken. Ett undantag från detta 
gäller antracen, som är ett slags PAH som uppmätts i höga halter i Brunnsvikens sediment 
och därav fick en naturlig plats bland ämnena för övervakning. Förslag på en annan PAH 
som vore en lämplig parameter är bens(a)pyren, som listas som prioriterad enligt 
Europaparlamentet och rådets direktiv (2013/39/EU) och även omnämns som möjligt 
indikatorämne för gruppen. Bens(a)pyren har låg flyktighet och hög stabilitet, vilket bland 
annat ger ämnet egenskapen att det kan transporteras långt (Sterner, 2010).  
 
Metaller. Att metaller i olika former länge har använts flitigt i samhället har lett till att det 
idag finns en diffus spridning av ett flertal ämnen inom gruppen (Berggren Kleja et al., 
2006), detta trots att utsläppen av metaller på senare år generellt minskat (Karlsson och 
Viktor, 2014). Av de ämnen som i Brunnsviken uppmätts i halter som överskrider 
gränsvärdena för ”god kemisk status” är tre stycken tungmetaller. Dessa utgörs av bly, 
kadmium och kvicksilver (VISS, 2016), alla tre är kända för sina toxiska egenskaper för 
människor och djur (Karlsson och Viktor, 2014) och de förekommer potentiellt vid ett flertal 
fastigheter i Brunnsvikens avrinningsområde (bilaga 1).  
 
Bly sprids bland annat via läckage från deponier, avfallsförbränning och utsläpp från olika 
industriverksamheter (MSB, u.å.) och är en av våra mest använda metaller. Spridningen har 
gått ner kraftigt sedan blytillsatser i drivmedel förbjöds år 1995 (Jonsson, Lindström och 
Bergbäck, 2002). Ämnet är giftigt för all typ av liv från växter till djur och mikroorganismer. 
Bly anses speciellt toxiskt för växtlivet och kan anrikas i näringskedjor (Sterner, 2010). I 
Brunnsvikens avrinningsområde är ämnet listat som en potentiell förorening bland annat 
från verkstadsindustrier och industrideponier (bilaga 1). Det finns även bly i markområden 
där försvaret har haft verksamhet (Lindahl Stam, muntl.). 
 
Kadmium används bland annat i batterier och legeringar och uppkommer som biprodukt 
vid förbränning av kol och olja (Sterner, 2010). Ämnet har historiskt sett inte använts i lika 
stor utsträckning som bly och kvicksilver (Jonsson, Lindström och Bergbäck, 2002). 
Kadmium har egenskaper som gör att det bioackumuleras och är speciellt toxiskt för marina 
organismer. Genom forskningsexperiment har det påvisats att algers tillväxt hämmas vid 
mycket låga halter av ämnet (Sterner, 2010). I Brunnsvikens avrinningsområde finns 
föroreningen potentiellt på fastigheter som använts för industrideponi, färgindustri, 
ytbehandling av metaller samt verkstadsindustri (bilaga 1).  
 
Kvicksilver förekommer bland annat i form av amalgamfyllningar och som komponent i 
batterier, lampor och färgämnen (MSB, u.å.). Vid fastigheter i Brunnsvikens 
avrinningsområde har ämnet exempelvis använts i bekämpningsmedel (bilaga 1). Kvicksilver 
kan förekomma i ett flertal former. Oorganiskt kvicksilver kan metyleras av 
mikroorganismer, vilket påverkar ämnets toxicitet och gör det mellan 10 och 100 gånger 
giftigare då det efter omvandlingen både upptas och sprids effektivare (Sterner, 2010). De 
kvicksilverhalter som uppmätts i fisk i Brunnsviken bidrar dock inte till att ”god kemisk 
status” ej nås, detta då ämnet är undantaget för hela Sverige eftersom kvicksilverhalterna 
bedöms överskrida gränsvärdet för samtliga ytvattenförekomster i landet (VISS, 2016). 
Undantaget grundar sig i att det anses tekniskt omöjligt att minska halterna till de nivåer 
som krävs enligt gränsvärdena i Europaparlamentet och rådets direktiv (2013/39/EU). De 
höga halterna bedöms komma sig av en stor påverkan via global atmosfärisk deposition som 
kommit långväga från tunga industrier och förbränning av stenkol. En faktor som gör 
problemet svårt att åtgärda lokalt. Dock har det satts som målsättning att de höga halter som 
uppmätts inte får öka ytterligare (VISS, 2016).  
 
Som framgår i resultatdelen av denna studie förekommer tre ämnen på listan med ämnen för 
miljöövervakning som inte omnämns som potentiella markföroreningar på någon av de 
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fastigheter som undersökts i Brunnsvikens avrinningsområde. Dessa ämnen är antracen, 
PBDE och PFAS. Antracen ingår, som beskrivs ovan, i gruppen PAH:er. Det innebär att 
ämnet trots att det inte omnämnts specifikt kan tänkas ha sitt ursprung i de markområden 
kring vattenförekomsten som har PAH som uppmätt eller potentiell förorening. När det 
gäller PBDE och PFAS kan det tänkas att en annan exponeringform är möjlig.  
 
PBDE är ett ämne som ingår i gruppen bromerade flamskyddsmedel. Dessa används för att 
skydda olika typer av material från brand (Stockholms stad, 2015). Importen av ämnet i 
kemikalieform har minskat kraftigt under senare år, dock kompenseras detta av att det i 
stället importeras en större mängd varor som behandlats med ämnestypen (Sterner, 2010). 
Bromerade flamskyddsmedel är i de flesta fall svårnedbrytbara och bioackumulerbara, de är 
ofta även reproduktionsstörande och mycket giftiga för vattenlevande organismer. Halterna 
PBDE är, liksom halterna kvicksilver, förhöjda i fisk i flertalet vattenförekomster i Sverige. I 
Stockholmsområdet mäts halterna PBDE regelbundet i fyra vattenförekomster, analyserna 
har visat att de uppmätta halterna ligger långt över miljökvalitetsnormen för ”god kemisk 
status”. De uppmätta halterna har även visat sig vara högre än regionala bakgrundsvärden 
(Stockholms stad, 2015). Att halterna är höga i hela landet beror till stor del på långväga 
luftburna föroreningar. Detta har lett till att ämnet är undantaget som kriterium vid 
bedömning för ”god kemisk status” i Sverige och kravet ligger här, som för kvicksilver, i 
stället på att halterna ej för öka ytterligare (VISS, 2016). Att förekomsten av ämnet är ännu 
högre i Stockholmsområdet kommer sig troligen av att en stor befolkningsmängd bidrar till 
att en större mängd varor behandlade med ämnet konsumeras, detta leder till spridning via 
damm och slitage (Stockholms stad, 2015). 
 
PFAS är en ämnesgrupp vars användningsområden utgörs av bland annat brandskum och 
impregnering av möbler, skor och kläder. Flera av ämnena återfinns i Stockholmsområdet i 
halter överstigande flertalet andra mätplatser i landet vad gäller både fisk och ytvatten. PFAS 
är ofta mycket svårnedbrytbara och kan verka både hormon- och reproduktionsstörande 
(Stockholms stad, 2015). Att exempelvis PFOS, som ingår i ämnesgruppen, är förhöjt i 
Brunnsvikens närområde kan likt PBDE komma sig av en stor befolkningsmängd som 
konsumerar varor behandlade med kemikalien. En annan typ av källa som uppmärksammats 
på senare tid är brandövningsplatser. Det återfanns inga fastigheter för just brandövning i 
Solnas del av Brunnsvikens avrinningsområde (EBH-stödet, 2016), men det går inte att 
utesluta att ämnet använts för släckningsarbete vid bränder och att det i sin tur gett upphov 
till punktkällor i området.  
 
4.3 Jämförelse med vattenförekomster i närområdet 
I Stockholms stad uppnår endast en fjärdedel av vattenförekomsterna ”god kemisk status”. 
Majoriteten gör det alltså inte, vilket är en konsekvens av förhöjda halter av olika miljögifter 
(Stockholms stad, 2015). En möjlig förklaring till detta presenteras i resultatdelen av detta 
examensarbete. Där framgår att halterna av olika miljögifter är högre närmare de centrala 
delarna av Stockholm och att det kan bero på den urbana exploateringen i området. Det finns 
tidigare studier som stärker denna tes genom att de påvisat att Stockholmsområdet rent 
geografiskt är en föroreningskälla för metaller till den akvatiska miljön. I synnerhet vad 
gäller kadmium, koppar, kvicksilver, bly och zink. Metallemissioner som till exempel 
kommer från trafik, korrosion av byggnader och deponivatten (Sternbeck och Östlund, 
2001). Sannolikt spelar utöver dessa emissionskällor även förorenad mark en stor roll för 
föroreningshalterna då det i Stockholm, likt Solna, finns ett flertal objekt som gett upphov till 
potentiella markföroreningar (Länsstyrelsen Stockholm, 2015 a).  
 
Som nämnts tidigare har Brunnsviken kraftigt förhöjda halter kvicksilver i fisk, 
vattenförekomstens nivåer ligger även en bit över andra värden i närområdet enligt mätdata 
från 2013. Av granskningen av analyserna från samma år framgår att halterna kvicksilver 
tycks öka närmare centrala Stockholm (Karlsson och Viktor, 2014). En möjlig förklaring till 
de uppmätta värdena kan vara att området påverkas av en historisk belastning av ämnet från 
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olika industrier, som kokshantering vid Värtaverket och varvsverksamhet vid Beckholmen. 
Gamla föroreningar förklarar dock inte att halterna i Brunnsvikens fisk ökat. Inte heller är 
det sannolikt att orsaken är en större användning av ämnet, eftersom trenden snarare är den 
motsatta. I stället skulle företeelsen kunna komma sig av att förbättrade syreförhållanden vid 
vattenförekomstens botten lett till en ökad metylering av redan förekommande kvicksilver, 
vilket i sin tur skulle få till följd att ämnet kan tas upp i fisk mer effektivt (Karlsson och 
Viktor, 2014). Anledningen till att syretillgången kan ha ökat är att pumpar för ett flertal år 
sedan installerats för att försöka öka syretillförseln i Brunnsviken (Routh et al., 2004). I så 
fall skulle alltså denna åtgärd, som utförs för att förbättra livsförhållandena i vattnet, 
potentiellt också medföra en försämring. Dock finns det tidigare studier som både styrker 
och fäller tesen om att ett samband skulle finnas mellan ökad syretillgång och metylering av 
kvicksilver (Karlsson och Viktor, 2014). 
 
4.4 Avslutande reflektion 
Ett av syftena med detta examensarbete var att bidra till arbetet med tillsyn av förorenad 
mark i Solna stad, ett viktigt arbetsområde sett till vilka konsekvenser föroreningar från 
dessa områden kan medföra. Listan med fastigheter prioriterade för miljöskyddstillsyn kan 
ha flera användningsområden. Den kan komma till användning vid behovsutredningar och 
tillsynsplanering för miljöskyddsenheten. Den kan då bli ett verktyg för att motivera 
uppskattad tid för arbetet inom området och skapa ett underlag till budgeten. Den kan även 
användas rent praktiskt vid egeninitierad tillsyn, som ett verktyg för prioritering. Listan bör 
vara ett levande dokument som uppdateras i takt med att arbeten inom området fortgår. 
Exempelvis kommer två av de fastigheter som placerats högt i listan förhoppningsvis i 
framtiden att vara inaktuella för den. Plogen 9 och Bergshamra 3:1 ska efter ett beslut som 
länsstyrelsen i Stockholm nyligen fattat ingå i ett kommande projekt för mark som 
riskklassats som potentiellt förorenad. Undersökningarna finansieras med statligt stöd som 
beviljats länsstyrelsen. Objekten på de båda fastigheterna (en kemtvätt och statens 
växtskyddsanstalt) har valts ut tillsammans med fem andra objekt med hög riskklass i 
Stockholms län. På fastigheterna ska provtagningar genomföras för att fastställa 
föroreningssituationerna (Lindahl Stam, muntl.). 
 
Förhoppningsvis kommer listan med ämnen att undersöka i Brunnsviken kunna bidra till det 
pågående arbetet med miljöövervakning av vattenförekomsten, och även inom detta område 
ge underlag för behovsutredning och budget. Som nämnts är de 22 parametrar som tas upp i 
denna studie bara en del av den totala belastning Brunnsviken utsätts för. Om alla 
föroreningskällor granskades kunde listan utökas, och genom provtagningar utifrån den 
informationen kunde en mer fullständig bild av vattenförekomstens tillstånd beträffande 
miljögifter framträda. Metodiken som använts i denna studie, där potentiella föroreningar 
har sammanställts och listats utifrån deras möjlighet att nå och medföra negativa effekter för 
Brunnsviken, skulle kunna vara användbar även för vattenförekomstens andra 
föroreningskällor. Exempelvis för de föroreningar som via dagvatten når Brunnsviken, en del 
av dessa har sitt ursprung i förorenad mark, men det finns också andra typer av källor som 
exempelvis bil- och järnvägar. En liknande studie över dessa potentiella föroreningar kunde 
utföras för det vatten som tillförs Brunnsviken via dagvattenledningar. Det vattnet kunde 
sedan analyseras för förekomsten av ämnena, och ifall halterna skulle visa sig höga vore 
nästa steg att arbeta med att åtgärda de källor som kan vara orsaken till detta. 
 
Arbetsgången som använts för framtagandet av prioriteringslistan för miljöskyddstillsyn av 
förorenad mark kan tänkas lämplig för andra kommuners arbete med vattenförekomsters 
kemiska status eller liknande miljöproblem. Möjligheten finns eftersom EBH-stödet har 
uppgifter om potentiella markföroreningar i hela landet och övriga kommuner innehar, 
liksom Solna, även de information om markundersökningar och eventuella åtgärdsarbeten 
inom sina respektive kommungränser. 
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Som framgått av denna studie är Brunnsvikens status gällande miljögifter i dagsläget en bra 
bit ifrån god. För att situationen ska kunna förbättras krävs ett recipientfokus vid 
tillsynsarbete på land, för att på så vis minska föroreningsbelastningen i tillrinnande vatten. 
Ett arbetssätt som detta examensarbete ger underlag för. Utöver det krävs också åtgärder för 
Brunnsvikens sediment då det där finns historiska föroreningar lagrade som i sig ger en 
negativ påverkan på vattenförekomsten. Därför skulle problemen med den kemiska statusen 
inte försvinna genom insatser enbart på land, utan även åtgärdsarbeten på 
vattenförekomstens botten vore nödvändiga. Kort sagt kommer det att krävas kraftiga 
insatser och en stor samordning mellan olika aktörer för att Brunnsvikens kemiska status ska 
kunna förbättras. En målsättning vars uppfyllande antagligen kommer att ta tid, men som 
genom engagerat och målmedvetet arbete har förutsättningar att i framtiden lyckas.   
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Bilaga 1. Prioriteringslista miljöskyddstillsyn 
 
 
Fastighet Primär bransch Prioriterade ämnen* Uppgift från 

Haga 2:1 Plantskola (även 
båtklubb och 
deponi) 

Bekämpningsmedel (ev bl a 
DDT och hexaklorbensen). 
Båtklubb: PCB, zink, TBT, 
koppar 

MIFO fas 1 + BKL** 

Plogen 9   Kemtvätt PAH:er, fenoler, 
trikloretylen 

MIFO fas 1 

Flustret 11 Ytbehandling av 
metaller 

Nickel, fenoler, bly, 
kadmium, PAH, PCB, 
tetrakloretylen, zink, 
koppar, krom, arsenik, 
kvicksilver 

MIFO fas 1 

Bergshamra 
3:1 

Bekämpningsmede
lstillverkning 

DDT, kvicksilver, arsenik, 
hexaklorbensen 

MIFO fas 1 + 
markundersökningar 

Råsunda 2:15 Avfallsdeponi Koppar, nickel, zink, 
kadmium, arsenik, bly, 
PAH, kvicksilver 

MIFO fas 1 + 
markundersökningar 

Ulriksdal 2:3 Oljegrus- och 
asfaltverk (även 
plantskola och 
industrideponi) 

Fenoler, tungmetaller, 
bekämpningsmedel 

MIFO fas 1 

Haga 3:6 Anläggning för 
farligt avfall (även 
plantskola) 

Tungmetaller, 
bekämpningsmedel 

MIFO fas 1 

Ugnen 3 Bekämpningsmed-
elstillverkning 

Bekämpningsmedel (ex. bly, 
zink, PCB, kvicksilver, DDT 
kan ha förekommit) 

BKL  

Hagalund 3:16 Övrig organisk 
kemisk industri 

Ammoniak, trikloretylen, 
zink, arsenik 

BKL  

Flustret 10 Tungmetallgjuteri Tungmetaller, fenoler BKL  

Kilen 8 Tungmetallgjuteri Tungmetaller, fenoler BKL  

Fröet 1 
Exploatering 
planeras, 
marken har 
provtagits, 
men ytligt + ej 
hela 
fastigheten. 
Åtgärdsarbete 
har ej 
genomförts 

Betning av säd DDT, bly, nickel, arsenik, 
kvicksilver, koppar 

Markundersökningar 
+ BKL 
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Hagalund 4:2 
Tillsyn sker till 
följd av 
nedläggning av 
verksamhet, 
men inga 
markprover/ 
åtgärdsarbeten 
har 
genomförts 
ännu 

Ytbehandling av 
metaller 

Nickel, krom MIFO fas 1 

Flundran 4 Kemtvätt Trikloretylen, dioxiner BKL  
Ålen 1 Kemtvätt Trikloretylen, dioxiner BKL  
Sladden 7 Kemtvätt Trikloretylen, dioxiner BKL  
Farao 15 Kemtvätt Trikloretylen, dioxiner BKL  
Spiran 2 Kemtvätt Trikloretylen, dioxiner BKL  
Harven 5 Kemtvätt Trikloretylen, dioxiner BKL  
Enen 7 Kemtvätt Trikloretylen, dioxiner BKL  
Filmstaden 20 Kemtvätt Trikloretylen, dioxiner BKL  
Stigbygeln 6 Verkstadsindustri Zink, koppar, nickel, bly, 

tetrakloretylen, 
trikloretylen 

MIFO fas 1 

Hagalund 2:1 Plantskola Bekämpningsmedel MIFO fas 1 
Fjorden 9 Verkstadsindustri Metaller, halogenerade 

lösningsmedel 
BKL  

Tömmen 1 Verkstadsindustri Metaller, halogenerade 
lösningsmedel 

BKL  

Odin 1 Verkstadsindustri Metaller, halogenerade 
lösningsmedel 

BKL  

Kilen 7 Verkstadsindustri Metaller, halogenerade 
lösningsmedel 

BKL  

Tallen 10 Verkstadsindustri Metaller, halogenerade 
lösningsmedel 

BKL  

Brahelund 2 Bensinstation Metaller, halogenerade 
lösningsmedel, PAH, 
bensen 

SPIMFAB *** 

Bromsen 1 Bensinstation Metaller, halogenerade 
lösningsmedel, PAH, 
bensen 

SPIMFAB 

Haga 2:8 Bensinstation Metaller, halogenerade 
lösningsmedel, PAH, 
bensen 

SPIMFAB 

Farao 14 Bensinstation Metaller, halogenerade 
lösningsmedel, PAH, 
bensen 

SPIMFAB 

Anhalten 1 Bensinstation Metaller, halogenerade 
lösningsmedel, PAH, 
bensen 

SPIMFAB 

Fyrväpplingen 1 Bensinstation Metaller, halogenerade 
lösningsmedel, PAH, 
bensen 

SPIMFAB 

Stora 
Frösunda 2 

Bensinstation Metaller, halogenerade 
lösningsmedel, PAH, 
bensen 

SPIMFAB 
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Tärnan 1 Bensinstation Metaller, halogenerade 
lösningsmedel, PAH, 
bensen 

SPIMFAB 

Tanken 1 
(bensinstation 
i bruk på 
fastigheten 
idag) 

Bensinstation Metaller, halogenerade 
lösningsmedel, PAH, 
bensen 

SPIMFAB 

Farao 16 Färgindustri Bly, kadmium, zink, koppar, 
ftalater, fenoler 

BKL  

Järva 3:7 
Påträffade 
föroreningar 
har åtgärdats 

Bensinstation Metaller, halogenerade 
lösningsmedel, PAH, 
bensen  

SPIMFAB + 
markundersökningar 
 

Järva 3:14 
Kända 
föroreningar, 
tillsyn sker  

Gasverk/ SJ:s 
verkstäder 

Mark: PAH, zink, bly, PCB, 
kadmium, kvicksilver, 
krom, koppar. Sediment 
(Råstaån): koppar, arsenik, 
krom. Dagvatten: kadmium, 
krom, koppar, bly, zink, 
PAH 

Mark- och 
vattenundersökningar 

Järva 3:15 
Kända 
föroreningar, 
tillsyn sker  

SJ:s verkstäder PAH, zink, bly, PCB, 
kadmium, kvicksilver, 
krom, koppar 

Mark- och 
vattenundersökningar 

Nationalarenan 6  
Nyligen 
exploaterat 
område, 
åtgärdsarbeten 
genomförda 

Anläggning för 
farligt avfall 

Bly, kvicksilver, PAH, zink, 
nickel, trikloretylen 

Markundersökningar 

Nationalarenan 1 
Nyligen 
exploaterat 
område, 
åtgärdsarbeten 
genomförda 

Industrideponier/ 
SJ:s verkstäder 

Fenoler, PAH, arsenik, 
kadmium, kvicksilver, bly, 
koppar, nickel, zink, 
bensen. Grundvatten: 
måttliga/höga halter bl a 
bly, PAH, arsenik, 
trikloretylen  

Markundersökningar 

Pyramiden 4 
Exploateras, 
tillsyn sker 

Verkstadsindustri PAH, bly, kadmium, 
koppar, zink, krom, 
kvicksilver, tetrakloretylen 

Markundersökningar 

Tygeln 1 
Markprover 
har visat att 
branschen ej 
gett upphov till 
BKL-
föroreningar 

Bensinstation  Markundersökningar 

Porten 5 
Har 
riskklassats 
som 3:a 
(=måttlig risk, 
ej prioriterad)  

Kemtvätt Trikloretylen, dioxiner MIFO fas 1 
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Framnäs 2 
Har 
riskklassats 
som 4:a (=liten 
risk, ej 
prioriterad) 

Kemtvätt  MIFO fas 2 (inkl 
markundersökningar) 

Bellona 5 
Markprover 
har visat att 
branschen ej 
gett upphov till 
BKL- 
föroreningar, 
exploatering 
pågår 

SPIMFAB  Markundersökningar 

Hilton 7 
Nyligen 
exploaterat 
område, 
åtgärdsarbeten 
genomförda 

Industrideponi PAH, kvicksilver, bly, 
kadmium, koppar, 
kvicksilver, bly, zink (alla 
under MKM och delvis 
bortschaktade) 

Markundersökningar 

Signalen 3 
Exploateras, 
åtgärdsarbeten 
genomförda, 
tillsynsarbete 
pågår 

Oljedepå PAH, koppar, zink, bly, 
kvicksilver 
 
 
 
 
 
 
* Ämnen listade som 
prioriterade/särskilt förorenande 
enl. 2013/39/EU eller HVMFS 
2015:4. 

Markundersökningar 
 
 
** Branschspecifika 
föroreningar enl 
Branschkartläggningen 
från Naturvårdsverket 
(1995). 
 
*** Branschspecifikt enl 
SPIMFAB, 
miljösaneringsfond för 
nedlagda bensinstationer 
(2014). 
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Bilaga 2. Ämnen för miljöövervakning 
 
 
Ämne Kommentar* Bakgrund Matris 
TBT Brunnsvikens sedimenthalter har 

uppmätts ligga över gränsvärdet för 
”god kemisk status” 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Gränsvärde i 
HVMFS 2015:4 
för sediment 
och vatten  

Kvicksilver Undantagen som parameter för ”god 
kemisk status” i svenska ytvatten då 
halterna är höga i hela landet. Men 
Brunnsviken sticker ut med höga 
halter i fisk som dessutom tycks öka 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Gränsvärde i 
HVMFS 2015:4 
för biota och 
vatten 

Antracen Brunnsvikens sedimenthalter har 
uppmätts ligga över gränsvärdet för 
”god kemisk status” 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Gränsvärde i 
HVMFS 2015:4 
för sediment 
och vatten 

Bly Brunnsvikens sedimenthalter har 
uppmätts ligga över gränsvärdet för 
”god kemisk status” 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Gränsvärde i 
HVMFS 2015:4 
för sediment 
och vatten 

Kadmium Brunnsvikens sedimenthalter har 
uppmätts ligga över gränsvärdet för 
”god kemisk status” 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Gränsvärde i 
HVMFS 2015:4 
för sediment 
och vatten 

PBDE Undantagen som parameter för ”god 
kemisk status” i svenska ytvatten då 
halterna är höga i hela landet. Även 
halter uppmätta i Brunnsvikens fisk 
överskrider gränsvärdet 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Gränsvärde i 
HVMFS 2015:4 
för biota och 
vatten 

PFAS PFOS har uppmätts i höga halter i 
vatten och fisk i Brunnsviken. Kan 
förekomma t ex. på platser där det 
brunnit och brandskum brukats 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Finns i HVMFS 
2015:4 
gränsvärde för 
PFOS i biota och 
vatten 

Trikloretylen Förekommer på många platser i 
avrinningsområdet samt har uppmätts 
i grundvattnen i Brunnsvikens närhet 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Finns enbart 
gränsvärde för 
förekomst i 
vatten 

Bensen Svårnedbrytbar under anaeroba 
förhållanden, förekommer potentiellt 
på ett flertal platser i 
avrinningsområdet 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Finns enbart 
gränsvärde för 
förekomst i 
vatten 

Hexaklor-
bensen 

Kan potentiellt finnas på de platser 
som handskats med 
bekämpningsmedel  

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Gränsvärde i 
HVMFS 2015:4 
för biota och 
vatten 

Tetraklore-
tylen 

Förekommer på många platser i 
avrinningsområdet samt har uppmätts 
i grundvattnen i Brunnsvikens närhet 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Finns enbart 
gränsvärde för 
förekomst i 
vatten 
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Dioxiner  Förekommer potentiellt på platser där 
kemtvättar legat då det tillkommer 
som biprodukt vid framställning av 
vissa klorerade lösningsmedel 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Finns i HVMFS 
2015:4 enbart 
gränsvärde för 
biota  

DDT Kan potentiellt finnas på de platser 
som handskats med 
bekämpningsmedel 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Finns enbart 
gränsvärde för 
förekomst i 
vatten 

Koppar Brunnsvikens sedimenthalter ligger 
högt i jämförelse med andra 
vattenförekomster i närområdet 

Särskilt 
förorenande enl. 
Havs- och 
Vattenmyndighet-
ens föreskrifter 
(HVMFS 2015:4) 

Finns enbart 
bedömnings- 
grunder för 
förekomst i 
vatten 

Krom Brunnsvikens sedimenthalter ligger 
högt i jämförelse med andra 
vattenförekomster i närområdet 

Särskilt 
förorenande enl. 
Havs- och 
Vattenmyndighet-
ens föreskrifter 
(HVMFS 2015:4) 

Finns enbart 
bedömnings-
grunder för 
förekomst i 
vatten 

Zink Brunnsvikens sedimenthalter ligger 
högt i jämförelse med andra 
vattenförekomster i närområdet 

Särskilt 
förorenande enl. 
Havs- och 
Vattenmyndighet-
ens föreskrifter 
(HVMFS 2015:4) 

Finns enbart 
bedömnings-
grunder för 
förekomst i 
vatten 

PAH Den ämnesgrupp som visade sig 
flitigast förekommande i 
avrinningsområdet, dock oftast som 
klumpbegrepp  

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Finns enbart 
gränsvärde för 
förekomst i 
vatten 

Arsenik Halter uppmätta i Brunnsvikens 
vatten visar på halter under 
gränsvärdet för förorenande ämnen 
enl. HVMFS 2015:4 

Särskilt 
förorenande enl. 
Havs- och 
Vattenmyndighet-
ens föreskrifter 
(HVMFS 2015:4) 

Finns enbart 
bedömnings-
grunder för 
förekomst i 
vatten 

Ammoniak Halter uppmätta i Brunnsvikens 
vatten visar på halter under 
gränsvärdet för förorenande ämnen 
enl. HVMFS 2015:4 

Särskilt 
förorenande enl. 
Havs- och 
Vattenmyndighet-
ens föreskrifter 
(HVMFS 2015:4) 

Finns enbart 
bedömnings-
grunder för 
förekomst i 
vatten 

Ftalater  Förekommer exempelvis som 
mjukgörare i plast 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

För DEHP finns 
i HVMFS 2015:4 
gränsvärden för 
vatten och biota 

PCB Provtagningar av vissa typer i 
ämnesgruppen har genomförts och 
har visat på halter i fisk som ligger 
långt över regionala bakgrundshalter 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Finns i HVMFS 
2015:4 enbart 
gränsvärde för 
biota 

Nickel Halter uppmätta i sediment och 
vatten i Brunnsviken visar på låga 
halter 

Prioriterat enl. 
Europaparlamentet 
och rådets direktiv 
(2013/39/EU) 

Finns enbart 
gränsvärde för 
förekomst i 
vatten 

* Källor: VISS, 2016; Österås och Allmyr, 2015; Karlsson och Viktor, 2014 och Länsstyrelsen Stockholm, 2015 b.  
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