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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Stora Enso, Skoghall AB. De önskade en 
miljöhistorik över det område Skoghalls Bruk innehar idag. Målet var att upplysa dem om 
potentiellt förorenade områden på bruksområdet. Skoghalls Bruk är idag ett integrerat 
kartongbruk, vilket betyder att nästan all massa tillverkas på plats och används vid 
kartongproduktionen.  
 
Miljöhistoriken har tagits fram genom en inventering enligt MIFO-modellen som är utarbetad 
av Naturvårdsverket.  Det har även gjorts en litteraturundersökning över vissa av de 
miljöfarliga ämnena där det beskrivs om de är lätt nedbrytbara, flyktiga med mera.  
 
Skoghalls Bruk har funnits sedan 1917 men då som både en sulfit- och sulfatfabrik. Det har 
även funnits ett sågverk på området men det avvecklades 1986 med sulfitfabriken. Under en 
längre period har det alltså förekommit skogsindustriell verksamhet på området vilket innebär 
att marken kan vara förorenad med en stor variation av kemikalier. Området klassas därför 
som riskklass 1 och fortsatta undersökningar av området blir nödvändigt. Resultatet visas i 
form av kartor där verksamheter som kan leda till olika sorters utsläpp förekommit.  
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Abstract 
This master thesis is commissioned by Stora Enso, Skogall AB. They wished for an 
environmental history over the industrial area that Skoghalls Bruk holds today. The goal with 
the master thesis was to enlighten them about potential polluted areas at the mill. Skoghalls 
Bruk is today an integrated cardboard mill, which means that almost all pulp is manufactured 
on site and is used at the cardboard production.  
 
The environmental history has been gathered with an inventory according to the MIFO model 
that has been developed by Naturvårdsverket. A literature research has also been done over 
the ecologically harmful substances that could be found within the mill area. 
 
Skoghalls Bruk has had a sulphite and a sulphate factory on the area since 1917. There has 
also been a sawmill at the area but in 1986 it was terminated along with the sulphite factory. 
In other words it has existed forestry industrial activity at the area during a longer period that 
means that the ground could be polluted with a great variation of chemicals. The area has 
been risk classed as 1, which means that a great risk for environmental pollution can occur, 
and therefore more researches about the soil are needed. The results are displayed in maps 
were different kind of activity that can lead to pollution is marked.   
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1 Inledning 
Det har sedan 1855 funnits skogsindustriell verksamhet, det vill säga ett sågverk, på 
industriområdet där Skoghalls Bruk idag är beläget. 1914 beslutades det att det skulle 
byggas en sulfit samt sulfatfabrik på området. 3 år senare stod sulfitfabriken klar och 
1919 startades sulfatfabriken. Till en början torkades all massa och såldes, men 1930 
byggdes den första pappersmaskinen. 1977 började tillverkningen av kartong och tio 
år senare tillverkades den första vätskekartongen. Idag är sulfitfabriken och sågverket 
avvecklat. Skoghalls Bruk ingår idag i Stora Enso koncernen och producerar 
förpackningskartong. Bruket är ett integrerat kartongbruk det vill säga, nästan all 
massa som används vid kartongproduktionen tillverkas på plats. Tillverkningen av 
kartong görs främst åt olika sorters livsmedel. 

1.1  Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att ge Skoghalls Bruk en ökad kunskap om eventuella 
förorenade områden på industriområdet. Examensarbetet ska även ge ett underlag till 
en fortsatt riskbedömning av industriområdet. Bakgrunden till examensarbetet är att 
Stora Enso Skoghall AB önskar få en miljöhistorik över det område där Skoghalls 
Bruk är beläget idag. Examensarbetets mål har varit att kartlägga vilka miljöfarliga 
kemikalier som kan finnas på Skoghalls Bruks industriområde och vart de troligtvis 
kan förekomma. Detta har gjorts genom en inventering enligt Naturvårdsverkets 
MIFO-modell FAS 1. Informationen har hämtats ur arkiv från olika myndigheter, 
bibliotek samt intervjuer med tidigare anställda. Utifrån den inhämtade informationen 
har en miljöhistoria tagits fram över Skoghalls Bruk. Det har även gjorts en litteratur 
undersökning över vad som kan ha hänt med eventuella föroreningarna i marken, 
exempelvis om de har brutits ned eller lakats ut. 

1.2  Avgränsningar 
Avgränsningar för examensarbetet har varit att enbart undersöka det industriområde 
där Skoghalls Bruk ligger, deponierna är inte inkluderade. Den historiska 
undersökningen sträcker sig tillbaka till när den första sulfitfabriken byggdes på 
området. Akvatiska miljöskador så som grund- och ytvatten samt hamnbassänger 
undersöktes inte. De miljöföroreningar som tas upp är oorganiskmaterial så som bly, 
kvicksilver, kisaska, petroleumprodukter, organisktmaterial så som 
petroleumprodukter, PCP, PCB, dioxiner, PAH och TRI. 
 
På grund av tidsbrist har det ej utformats några blanketter enligt MIFO-modellen. Det 
har inte heller gjorts någon samlad riskbedömningsgraf över riskerna med 
föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och 
känslighet/skyddsvärde 

1.3  Områdesbeskrivning 2004 
Skoghalls Bruk är beläget cirka 9 km från Karlstad i Hammarö kommun, på en 
utskjutande udde i Vänern, invid Skoghallsådran som är en gren av Klarälven.18 

Fabriksområdet har en yta på 54 ha. På Skoghalls industriområde har det i huvudsak 
bedrivits verksamheter som omfattas av Skoghalls sågverk samt pappers och 
massaindustri men det ligger även annan verksamhet inom och i anslutning till 
området. Exempel på det är verkstäder, Akzo Nobel som tillverkar klor, alkali, 
monoklorättiksyra, Noviant som tillverkar karboximetylcellulosa samt Tetra Pak som 
belägger vätskekartong. 
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2  Metodik - MIFO-modell 
Inventeringen av Stora Enso Skoghall AB:s industriområde har utförts på ett liknande 
sätt som naturvårdsverkets MIFO-modell.9 MIFO står för Metod för Inventering av 
Förorenade Områden. Inventeringsarbetet är uppdelat i 2 olika faser. FAS 1 består till 
största delen av arkivsökning och framtagning av bakgrundsinformation. Detta sker till 
exempel genom intervjuer med människor som tidigare arbetat eller på annat sätt har 
kunskap om förtaget. Inom FAS 1 görs även kartundersökningar av området samt en 
riskklassning. Informationen som fås fram inom FAS 1 ligger sedan till grund för att 
göra en bedömning om det finns ett behov av fördjupande kunskaper inom vissa 
områden, det är då FAS 2 utförs. I denna fas görs det en rekognosering, geokartor, 
riskklassning, samt en provtagningsplan. Det görs även översiktliga provtagningar för 
att få ett bättre underlag av bedömningen av föroreningsnivåer samt spridnings-
förutsättningarna. I FAS 1 ställs hypoteser upp angående vilka föroreningar som kan 
förväntas, deras möjliga utbredning samt hur människor och miljö har exponerats. I 
FAS 2 verifieras eller förkastas de uppställda hypoteser från FAS 1. Detta betyder att 
riksklassningen i FAS 1 kan komma att omklassas i FAS 2.9, 19 

 
 
Riskklassningen är en samlad bedömning av de risker som den aktuella föroreningen 
kan medföra idag och i framtiden på människors hälsa och miljö. Genom att väga 
samman föroreningens farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt 
känslighet och skyddsvärde kan en bedömning av den förorenade marken göras. Där 
föroreningens farlighet innebär en bedömning av hälso- och miljöfarligheten hos 
föroreningarna. Föroreningsnivå ger en uppskattning av riskerna som beror på hur 
förorenad marken är med hänsyn till halter, mängder samt de volymerna i förorenade 
massor. Spridningsförutsättningar ger en bedömning av de risker som beror på hur 
snabbt föroreningar i olika halter samt mängder kan medföra negativa effekter på 
miljön genom att de kan spridas i eller mellan olika medier.12 

 
Vid riskklassbedömning i FAS 1 tilldelas objektet eller området en riskklass i skalan 
1-4. 
 
Klass 1 – Innebär mycket stor risk 
Klass 2 - Innebär stor risk 
Klass 3 - Innebär måttlig risk 
Klass 4 - Innebär liten risk 
 
När FAS 1 är sammanställd går de objekt och/eller områden med klassning 1 och 2 
vidare till FAS 2 för ytterligare undersökningar. 
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3  Allmänt om massa- och pappersindustrin 
Ved är uppbyggt av cellulosafibrer och 
lignin. Ligninet är det ämne som binder 
ihop cellulosafibrerna och föreningen 
mellan fibrer och lignin är det som ger 
trädets stam och grenar den styvhet och 
hållfasthet som träden har. Cellulosa-
molekyler består av sammanfogade 
ringformiga molekyler som bildar kedjor 
av huvudsakligen glukosenheter (glukos är 
en sockerart). Ved innehåller även harts- 
och fettsyror.17  
 
Vid papperstillverkning tas så mycket som 
möjligt av ligninet bort, då ligninet medför 
bland annat en gulnad av pappret samt 
håller ihop cellulosafibrerna. De 
cellulosafibrer som skall användas för papperstillverkning friläggas först från varandra 
och detta görs så skonsamt som möjlig så att inte cellulosafibrerna blir förstörda. Det 
finns två metoder för att göra det på, kemisk samt mekanisk väg. Den kemiska 
metoden kan göras på två olika sätt antingen med sulfat- eller sulfitmassaprocessen. 
Sulfatmassaprocessen är den vanligaste. Den ger en starkare massa än sulfitmassa och 
har i allmänhet bättre värmeekonomi. Vid den kemiska metoden löses ligninet ut med 
hjälp av en alkalisk kokvätska (med ett högt pH-värde) andra kemikalier och värme. 
Egenskaperna hos kemiska massor kan varieras beroende på vedråvara och önskad 
papperskvalitet. Blekt lövvedsulfatmassa och blekt sulfitmassa ger exempelvis ett 
papper med bra tryckyta och används ofta för finpapper. Oblekt sulfitmassa blandas 
ibland in som "armeringsmassa" i tidningspapper. Barrvedens långa fibrer ger starkt 
papper och de blekta kvaliteterna har också goda tryckegenskaper. Oblekt 
barrvedsulfatmassa används då kraven på styrka är höga, till exempel för 
omslagspapper, säckpapper, vätskekartong och liner, som ytterskikten i wellpapp 
kallas. 17 
 
Vid den mekaniska metoden bearbetas veden så att fibrerna slits loss från varandra. 
Massan har då kvar hela sin vedsubstans, även mycket av ligninet. 17 
 

Figur 1 Skiss över en vedfiber 17 
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3.1  Sulfatmassaprocessen 
Vid sulfatprocessen används det en basisk kokvätska som kallas vitlut. De verksamma 
beståndsdelarna är natriumhydroxid (NaOH) och natriumsulfid (Na2S). Vitluten 
innehåller även andra kemikalier, till exempel natriumkarbonat (Na2CO3) och 
natriumsulfat (Na2SO4), vilka dock inte deltar i ligninutlösningen.17 
 

 
Figuren nedan visar hur en sulfatprocess går till. 
 

 
 
 
Barkning Veden matas in i trummor där barken nöts av genom att 

stockarna rullar och slår mot varandra. Barken används sedan 
som bränsle.17 

Massakokning 
 
 
 
 
 
 

Kokningen kan ske både satsvis och kontinuerligt. Det 
kontinuerliga koket går till så att flisen och vitluten matas in i 
kokarens topp i en kontinuerlig ström och färdigkokt massa 
blåses kontinuerligt ut från kokarens botten. Kokaren är i princip 
ett stort vertikalt rör där flisen/massan rör sig nedåt. Koket sker i 
flera olika steg där det först sker en förbasning av flisen med 
ånga i en flisficka, därefter är det basning med ånga i ett 
basningskärl. Luften drivs där ut för att underlätta för kokvätskan 
att tränga in i flisbitarna. I nästa steg sker det en impregnering av 
kokvätskan där den tränger in i flisens hålrum. Impregneringen 
sker vanligtvis i ett separat kärl eller i kokarens övre del. Efter 
det steget kokas flisen så att ligninet löses ut och därefter tvättas 
massan.17 

Tvättning Efter kokning är det viktigt att massan tvättas så ren som möjligt. 
Det beror på att den lut som är kvar i massan efter kokning ger 
ökad kemikalieförbrukning i blekeriet och sämre massakvalitet. 
Det förloras dessutom brännbar substans och kokkemikalier. 
Svartlut kallas den lut som tvättas ut ur massan efter kokningen. 
Svartluten förs vidare till ett återvinningssystemet.17  

Silning Vid silningen tas föroreningar som bark, kvist, sand, okokt flis 
och fiberknippen som kan finnas kvar i massan efter kokning. 
Flis och kvist kokas om och fiberknippen mals i raffinörer och 
återförs till massan.17 

Syrgasbehandling Massan behandlas sedan med syrgas i en syrgasreaktor och 
färgar massan ljusbrun / gulaktig.17 

 

Figur2 . Sulfatprocess. 17 
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Tvättning Med hjälp av filter och pressar tvättas massan ännu en gång. 

Tunnluten som tvättas bort går till återvinning. Efter tvättningen 
går massan till efterbehandlingar som silning, blekning och 
torkning. Sulfatmassafabrikerna är kända för att de luktar 
"sulfat". Det som luktar är bland annat olika svavelhaltiga gaser, 
till exempel svavelväte och metylmerkaptan.17  

Blekning För att ta bort resterande lignin behandlas massan med bland 
annat syrgas, väteperoxid och klordioxid. Blekningen sker i flera 
olika steg med mellan liggande tvättning.17 

Torkning Vid integrerade bruk pumpas massan direkt till pappersbruket, se 
papperstillverkning, annars torkas massan och säljs i balar.17  

Återvinning av 
kokkemikalier  

Sulfatprocessens återvinningssystem består av indunstning, 
sodapanna och vitlutberedning. Vid indunstningen förtjockas 
svartluten till så kallad tjocklut, i sodapannan omvandlas 
tjocklutens organiska substanser till ånga och kemikalierna 
återvinns och vid vitlutsberedningen (kausticering och mesaugn) 
omvandlas kemikalierna så att de åter blir aktiva kokkemikalier. 
Numera samlas även gaserna ihop och bränns för att minimera 
luktproblemen.17 

 

3.2  Sulfitmassaprocessen 
Vid sulfitmassaprocessen används en sur 
kokvätskan, det vill säga en kokvätska med 
ett lågt eller neutralt pH-värde. 
Vedråvaran för sulfitmassa är framförallt 
gran men även björk, bok och asp kan 
användas, däremot är tall mindre lämpligt. 
Kokare och torkmaskiner värms oftast upp 
med ånga från fabrikens ångcentral.  
Kokningsförloppet (temperatur, tryck, 
koktid) fungerar ungefär på samma sätt som 
vid sulfatkokning. Massan tvättas och silas 
och returluten går till indunstning. Vid 
sulfitmassakokning blir dock mer av 
hartset kvar i massan än vid sulfatmassa-
kokning. En metod för att ta bort hartset är 
att massan knådas (frotteras) i en speciell 
skruvpress, så att hartset friläggs och kan 
tvättas ut. Filtratet surgörs sedan och hartset 
faller då ut som flockar och kan avskiljas i 
en flotationsanläggning.17 
 

 

 
Figur 3. Beskrivning över Skoghalls Bruks sulfitfabrik. 16  
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3.3  Mekaniskmassa - Raffinörmassa 
Mekaniskamassor framställs genom att sönderdela veden och frilägga fibrerna. Det är 
en enklare tillverkningsprocess än kemisk massaframställning, det beror bland annat 
på att det inte behövs något återvinningssystem för kemikalier. Vedutbytet för rena 
mekaniska massor är nästan 100 procent, en del vedsubstans förloras dock i processen 
som vedharts, lättlösliga kolhydrater med mera. Vissa mekaniska massor framställs 
vid förhöjd temperatur och tillsats av kemikalier, utbytet kan då sjunka till omkring 90 
procent. Vedförbrukningen är i båda fallen låg, ungefär hälften, i jämförelse med 
kemisk massa.17

 

 
Ett samlingsnamn på massor som framställs genom att flis mals sönder i skivraffinörer 
är en raffinörmassa. Största delen av all mekanisk massa produceras genom 
raffinering. De vanligaste raffinörmassorna är termomekanisk massa, TMP, och 
kemitermomekanisk massa, CTMP. I båda fallen förvärms flisen med ånga till cirka 
120°C. Vid CTMP impregneras också flisen med natriumsulfit (Na2SO3). Avsikten 
med kemisk behandling av flisen före raffinering är att få en mekanisk massa med 
goda egenskaper så som att den är starkare och ljusare. Men även att få en 
ersättningsmassa för halvblekt kemisk massa med så högt utbyte att lut- och 
kemikalieåtervinning kan undvikas.17 

3.4 Papperstillverkning 
Papper består av cellulosafibrer som bundits till varandra i ett nätverk så att de bildar 
ett ark. Många papperstyper innehåller också fyllnadsämnen av olika slag, som till 
exempel lera (kaolin) och krita. På ett förenklat sätt går papperstillverkning ungefär till 
på följande vis: Pappersmassan blandas med vatten och mals på ett lämpigt sätt. Detta 
kallas för mäldberedningen. Mälden späds med ännu mer vatten (bakvatten) från 
pappersmaskinen och sprutas ut på en ändlös, genomsläpplig plastduk, vira, så att den 
fördelas jämnt. Pappersarket börjar bildas på viran då vattnet rinner och sugs bort från 
mälden. Denna del av processen kallas avvattning. Från viran förs arket in mellan 
roterande valsar, där ytterligare vatten pressas ut. Det vatten som återstår torkas sedan 
bort över en eller flera ångvärmda cylindrar. Därefter följer den så kallade 
färdiggörningen, som kan omfatta glättning, bestrykning, rullskärning, arkning, 
emballering med mera.17
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4  Branschspecifika föroreningar för skogsindustrin 
Industrier där trä bearbetas, behandlas eller utgör råvara för framställning av förädlade 
produkter definieras som skogsindustrisektorn. Sektorn delas in i olika branscher så 
som massa- och papperstillverkning, fiberskivetillverkning, plywood- och spånskive-
tillverkning, träimpregnering, sågverk och hyvleri samt ytbehandling av trä. 
Massa- och papperstillverkning, fiberskivetillverkning samt träimpregnering är de 
viktigaste ur efterbehandlingssynpunkt.8 

 
De viktigaste föroreningarna som kan förekomma vid ett sågverk är pentaklorfenol, 
kvicksilver, fluorider, benzimidazoler, guazatinacetater, kvaträra ammonium-
föreningar, oxinkoppas, 2-fenylfenol samt kathon. Dessa föreningar användes för att 
impregnera virket och skydda det mot blånad. Massa- och pappersindustrins viktigaste 
föroreningar ur efterbehandling synpunkt är PCB, kvicksilver, klorerade organiska 
ämnen samt metaller. PCB–utsläpp är ofta kopplat till returfabriker som har använt 
PCB-innehållande papper. PCB:n kan då finnas i recipienter och deponier. 
Fenylkvicksilver för massaimpregnering och/eller slembekämpning kan hittas 
förekommande i fiberbankar och i deponier där slammet har deponerats. Klorerade 
organiska ämen som till exempel dioxiner vilken bildas vid massablekning med 
klorhaltiga kemikalier kan återfinnas i sediment och deponier. Även metaller som 
kommer ifrån ved samt tillsatskemikalier återfinns i sediment och deponier.8  

4.1  Skogsindustriella deponier 
De flesta skogsindustrier har deponier inom industriområdet, dock inte Skoghalls 
Bruk. Lakvatten från deponierna innehåller höga halter av organiska ämnen samt 
metaller. Lakvattnet är ofta toxiskt och syretärnade mot vattenlevande organismer. 
Barkavfall, slagg, aska sot, kisaska, grönlutslam, mesa samt slam är några avfall som 
kan hittas i en deponi. Här nedan kommer en kort beskrivning av dessa avfall.8  
 
Barkavfall 
Förr i tiden var det vanligt att barken deponerades men idag brukar barken normalt 
förbrännas. Det som försvårar framtida återanvändning av barkavfallet, som med tiden 
bryts ned till mylla, är att deponierna ofta innehåller andra sorters avfall förutom 
barkavfall. Lakvatten från färsk bark är toxiskt för vattenlevande organismer, det beror 
troligtvis på de fenoler som finns i barken.8  

 
Slagg, aska och sot 
Från förbränning i sodapannor, lutpannor och fastbränslepannor fås slagg. Aska och 
sot som restprodukter kan innehålla höga halter av metaller.8 
 
Kisaska 
Vid framställning av SO2 vid sulfitmassatillverkning användes svavelkis, som är en 
förening av svavel och järn. När svavelkis rostas förbränns svavlet till SO2 och järnet 
oxiderar till kisaska. Kisaskan kan innehålla höga halter av metaller som till exempel 
bly, koppar, arsenik samt zink.8 
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Grönlutslam/ Svartlutslam 
Från kemikalieåtervinningen vid sulfatmassatillverkningen är grönlutslam ett rejekt. 
Grönlutslammet innehåller en del svårlösliga ämnen som till exempel salter, kol samt 
metaller.8 

 
Mesa 
Mesaavfallet bildas vid kausticeringssteget vid sulfatmassatillverkning. Na2CO3 
omvandlas i grönluten till NaOH genom att luten blandas med släckt kalk och som 
slam bildas mesa CaCO3. Mesa innehåller höga halter av metaller så som magnesium 
och aluminium.8 

 
Slam 
Från extern rening, sedimentering, kemisk fällning och biologisk behandling kommer 
slammet. Beroende av avloppstyp och reningsmetod kan ett slam bestå av bland annat 
fibrer, biologiska flockar och metallhydroxidkomplex. Med ökade miljökrav kommer 
troligtvis mängden slam att öka med framtiden.8 

4.2 Utsläpp av metaller från skogsindustrin 
Enligt Naturvårdsverkets rapport ”Utsläpp av metaller från skogsindustrin” så bestod 
metallutsläppen från skogsindustrin år 1991 av 95 ton zink, 7 ton koppar, 6 ton nickel, 
5 ton krom, 4 ton bly och 0,6 ton kadmium. 60-80 % av det totala metallutsläppet från 
skogsindustrin kommer från sulfatmassabruken, men om utsläppen skulle räknas som 
utsläpp per ton massa genererar sulfitmassatillverkningen det högsta utsläppet. Det 
finns även ett samband mellan COD-utsläppen och metallutsläppen om det bortses 
från vissa avvikelser. Högre COD-utsläpp medför en högre halt metallföreningar. Det 
beror på att det finns ett samband mellan mängden metall som löses ut och mängden 
organiskt ämne som löses ut.9, 11 

4.3  Utsläpp av klorerade ämnen från massaindustrin 
Den industri som länge dominerade klorhaltiga organiska utsläpp var massaindustrin. 
Orsaken till detta var att massan blektes och att klorgas har varit ett av de viktigaste 
blekmedlen. I samband med blekningen blev en stor del av det organiska materialet 
klorerat. I mitten av 80-talet släppte massablekerier i Sverige årligen ut 15 000 ton 
klor i organisk bunden form. Mycket av det klororganiska utsläppet är svårnedbrytbart 
och finns därför fortfarande kvar i sediment och bottenfauna utanför anläggningar. 
Idag har mindre än 10 % av det klorhaltiga materialet i sedimenten utanför blekerierna 
kunnat identifieras kemiskt. Merparten av utsläppen består dock av klorerade 
vedämnen med en mer eller mindre komplicerad sammansättning. Dessa ämnen har en 
relativt liten möjlighet att anrikas i levande organismer och har en förhållandevis liten 
giftverkan. Men vedämnena har även innehålligt giftigare klorhaltiga ämnen som har 
spjälkats, framförallt klorfenoler.3  
 
Många av klorfenolerna är toxiska och i sedimenten metaboliseras de ofta av bakterier 
till andra ämnen som även de är giftiga och dessutom är mer bioackumulerande än 
ursprungsämnet. Den stora delen av klorerade organiska föreningar i sediment är 
klorerade fettsyror. Fettsyrorna är uppbyggda av kolvätekedjor och en karboxylgrupp. 
En grupp icke klorerade föreningar från massatillverkningen är steroler. Dessa 
kommer från massaveden och har alltså bildats naturligt. I massaindustrins avlopp 
förekommer dessa i högre koncentration än vad som är normalt. Sterolerna kan störa 
fiskars centrala livsprocesser då den liknar vissa hormoner.3 
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5  Bakgrund om de olika verksamheterna på Skoghall 
Uddeholmsbolaget ägde 1855 en ångsåg på Hammarön i Värmland. Det var denna såg 
som blev början till vad som idag är Skoghallsverken eller Skoghalls Bruk.7 

 

1913 togs det första steget mot en storindustri i Skoghall då sågverket flyttades samt 
utvidgades från den norra sidan av ön till den södra. När byggandet av fabrikerna 
började var det som idag är fabriksområde en skogbeklädd udde med kuperad terräng. 
Själva fabriksområdet kom till genom sprängningar och utfyllnader samt genom 
dränering.5 Uppförandet av sulfitfabriken började år 1915 och två till tre år senare 
påbörjades byggandet av sulfatfabriken. Under samma år som sulfatfabriken kom till 
byggdes även en elektrokemiskfabrik. Skoghallsverken hade nu börjat tagit form. 
Produktionen för sulfit- samt sulfatfabriken var beräknad till 12 000 ton för 
sulfitfabriken samt 20 000 ton för sulfatfabriken. Detta utökades i och med utbyggnad 
under kommande år till 16 000 samt 25 000 ton. De olika anläggningarna på Skoghalls 
Bruk var då placerade så att ute på uddens södra sida låg cellulosafabrikerna med sina 
biproduktsfabriker. Mellan dessa låg kraft- och ångcentralen placerad och norr om 
dem låg ett utrymme som reserverats för en pappersfabrik. På uddens norra sida låg 
massamagasinet. Virket till fabrikerna flottades eller fraktades på järnväg till ett 
upplag öster om sågen, ett järnvägsspår förband upplaget med fabrikerna. Mellan 
sulfatfabriken och vedupplaget låg sågen och på norra sidan av ön, där kajer anlagts, 
låg hyvleriet. Väster om sulfitfabriken låg fyra stycken lutbassänger, dessa var till för 
att fälla ut fibrer från avfallsluten efter jäsning i spritfabriken.13

 

 
1917 byggdes det ett forskningslaboratorium för att Skoghalls Bruk skulle kunna hålla 
jämna steg med dåtidens utveckling. Det första uppdraget blev att finna en metod för 
framställning av silkesmassa som senare kom att betyda väldigt mycket för Skoghalls 
Bruk.13

 

 
Pappersbruket grundlades först 1930. Under 50-talet byggdes stora delar av sulfat och 
sulfit fabrikerna om. 1945 utvidgades sulfatfabriken i två etapper. På 50-talet bestod 
fabriksområdet mestadels av grusvägar och inte förrän på 70-talet asfalterades det. I 
mitten av 60-talet byggdes åter stora delar av sulfatfabriken men nu för kontinuerlig-
drift. Under 70-talet skedde en del större förändringar på fabriksområdet. En 
anläggning för termomekaniskmassa byggdes och den låg i anslutning till det som 
senare skulle bli en viktig faktor för Skoghalls Bruk nämligen kartongbruket. Under 
samma tid anlades även ett mottryckskraftverk.13 
 
1978 började Billerud och Uddeholmsbolaget ett samarbete, detta på grund av en 
långkonjunktur samt stora förluster inom företaget. 1984 tar Stora över Billerud- 
Uddeholm och 1986 lades sågverket och sulfitfabriken ned. 1999 går de båda 
skogindustrikoncernerna Stora och Enso ihop och bildar det som idag är Stora Enso.  
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6  Olika verksamheter vid Skoghalls Bruk som kan ha 
spridit miljöföroreningar 
Här nedan följer beskrivningar över verksamheter vid Skoghalls Bruk som kan ha 
medfört att miljöfarliga ämnen spridits över området. 

6.1  Sågverket vid Skoghalls Bruk 
1855 anlade Uddeholmbolaget en ångsåg med dubbel sågram och kantverk i Skoghall. 
Ångsågen var en teknisk nyhet, den gjorde det möjligt för verksamheter att frilägga sig 
från beroendet av ett vattenfall. 1871 brann ångsågen ned till grunden men en ny 
ångsåg restes på samma plats och sex år senare byggdes även ett hyvleri vid ångsågen. 
1907 brann ångsågen samt hyvleriet ned men de byggdes åter upp och 
moderniserades. 1912 beslutade Uddeholmsbolaget att bygga en helt ny såg på en 
annan plats. Denna skulle drivas med elektricitet och hade ifrån början sex ramar. Tre 
år senare var sågen fullt utbyggd och då med tolv ramar. Årstillverkningen var cirka 
22000 standars (1 standard = 4,67 m3). Den gamla sågen gjordes om och blev hyvleri. 
Den nya sågen låg precis invid vattenlinjen och timmerintaget låg ute i sjön.13 

 
Under 30-talet kompletterades sågen med en liten virkestork samt förnyad utrustningen 
men även systemet för transport och lastningsanordningar effektiviserades. 1939-40 
gjordes en ny modernisering och kapaciteten steg till 24000 standards per år. På 40-
talet köptes en större virkestork som gjorde det möjligt med artificiell torkning av det 
bättre virket. Men detta kom att ändras inte långt efter och allt virke torkades därefter 
på artificiell väg. Under samma tid byggdes två betongmagasin för lagring av 
virke.1944 startades en snickerifabrik som tillgodosåg Uddeholms Bolaget med 
byggnadssnickerier.13 
 
1953 utvidgades sågverket 
ytterligare med två nya ramper. 
Sågverket uppdaterades sedan vid ett 
par tillfällen men 1986 avvecklades 
det helt. Vid rivningen av sågverket 
röjdes viken vid sågen upp från 
stockar och kättingar. Även lera togs 
upp från bottnen och detta har 
troligtvis använts som fyllnads-
material på fabriksområdet. Vid 
avverkningen av sågen flisades 
virket och såldes vidare. Skrotet 
skeppades bort och den asbest som 
förekom i rörledningar togs 
omhand.26

 

 
Råvaran i sågverket var i huvudsak 
gran och tall. Här nedan följer en 
beskrivning av sågverket, se även 
figur 4. När råvaran kom till 
sågverket avbarkades den och sedan 
gjordes det en dimensionerings-

Figur 4. Beskrivning över sågverket. 16 
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sortering. Därefter togs timret in i såghallen, där det sågades till plank och bräder. 
Trävarorna transporterades sedan vidare till en automatisk ströanläggning och sedan 
till en virkestork. Från virkestorken gick trävarorna till sortering och justering och sen 
vidare till ett virkesmagasin. Trävarorna transporterades från magasinet med 
gaffeltruckar eller pråmar. Barken och sågspånet från trävarorna pressades och 
används som bränsle.16

 

6.1.1 Impregnering 
Enligt Seth Risberg och Lars-Erik Holmberg, tidigare anställda vid Skoghalls Bruk, 
har det förekommit impregnering, besprutning, vid sågen. Träskyddsmedlet var 
troligen en sorts klorfenol och användes för att skydda virket från blånad. 
Verksamheten var till en början beläget i råsorteringsanläggningen. Besprutnings-
anläggningen bestod av en kåpa där kemikalien hälldes ned och som sedan sprutade ut 
över virket. Virket transporterades sedan vidare i anläggningen för att dropptorka och 
vidare in i torkningsanläggningen där virket låg i cirka 5 – 7 dagar. Impregneringen 
var inte sluten och impregneringskemikalien låg som en dimma över anläggningen och 
det luktade väldigt illa. Enligt Seth Risberg användes det ofta munskydd på grund av 
den dåliga lukten. Om stora spill förekom torkades detta troligtvis upp med papper och 
eldades sedan upp. Impregneringsverksamheten upphörde förmodligen någon gång i 
slutet av 50-talet eller början av 60- talet men när den startade har inte framkommit av 
inventeringen. 
 
Någon gång under 70 – 80-talet anlades en ny impregneringsanläggning vid 
virkestorken. Denna anläggning var ett slutet system där kemikalien, som även då var 
pentaklorfenol, återanvändes. Denna anläggning var bara i drift i cirka 3 månader på 
grund av att ett förbud om pentaklorfenol kom. Pentaklorfenolet förvarades i 
papperssäckar och blandades ut med vatten vid användning. 1986-87 revs byggnaden i 
och med att sågverket lades ned och revs. Pentaklorfenolet samt all utrustning togs 
omhand av företaget som hade levererat det.26

 

6.2  Sulfitfabriken 
Råvaran i sulfitfabriken var granved och koksyran var fram till 1971 en lösning av surt 
kalciumbisulfit, därefter innehöll koksyran natrium.29

 Massans pH och viskositet 
justerades med hypoklorit och lut.13

 

6.2.1 Renseriet 
Granveden som kom från vedgården kördes med ett ackumulatorlokomotiv till 
renseriet, där veden först vägdes och lades i en vattenbassäng. Därefter sköljdes och 
uppmjukades veden så att barkknivarna inte skulle bli för skavda. Veden kapades och 
transporterades till barkmaskinen. Barken transporterades därefter till ångpannehuset. 
Den avbarkade veden höggs där till flis som sedan föll ned i siktrum och 
transporterades vidare till kokhuset.13

 Renseriet försåg både sulfit- samt sulfatfabriken 
med flis, då renseriet bestod av två parallella enheter, en för sulfit och en för sulfat. 
1932 och 1935 gjordes en betydelsefull ombyggnad av vedrenseriet och de gick ifrån 
knivbarkningsmaskiner till barktrummor. 
 
1952 blev ett helt nytt vedrenseri färdigt, vedrenseri I, och i samband med det 
uppfördes en stor silobyggnad för sulfitflis på det gamla renseriets plats. På 60-talet 
byggdes barktrummorna om till torrbarkningstrummor. 1970 påbörjades en flytt av 
vedrenseriet till där det står idag, vedrenseri II. Vid vedrenseri I uppfördes sedan 
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flishögar och 1989 fanns det tre flishögar varav en bevattnades och de andra begjutits 
med sulfitlösning, vid dessa flishögar skedde ett läckage av lakvatten.13

 

 
6.2.2  Kokhuset 

Flisen kom från renseriet till kokhuset på två transportband. Ovanför kokarna satt det 
flisbingar som var konstruerade i armerad betong. Kokeriet bestod av tre roterande 
kokare vardera om 225 m3. Massan kokades med kalciumbisulfat som tillverkades i 
syrahuset.13 
 
Utblåsningen av massan från kokarna skedde genom en tömningsventil och vidare ut 
genom kopparrör till massabingar. Massabingarna var placerade vid sidan av kokeriet, 
en för varje kokare. Bingarna var konstruerade i betong och silbotten var belagd med 
syra fast sten. Massan tvättades grundligt vartefter den spolades av starka vattenstrålar 
och pumpades vidare till silhuset.13 Det hände ett flertal gånger att det var något som 
gick fel i sulfitkokeriet och det blev fyllt med en frän gas. När det blev fel användes 
det ofta gasmasker för att kunna vara i sulfitkokeriet.30

 Avgasningssystemet till 
sulfitkokaren var gjorda av bly och när dessa gick sönder luktade det syra överallt.6 

Det vanligaste isoleringsmaterialet var asbest och detta användes som 
isoleringsmaterial även i sulfit kokarna. På 50-talet ersatte 8 stående kokare de 
liggande roterande. På 70-talet byttes koksyran till en natriumbas. Detta kom att 
betyda att inte bara gran behövde kokas utan även tall- och lövved. Sulfitfabriken 
byggdes om så att kokeri, diffusörer och sileri blev anpassat till den nya koksyran. 
Sulfitfabriken började se ut som en sulfatfabrik. Detta medförde även att lututsläppen 
minskade radikalt. Tidigare hade all sulfitlut släppts ut i Vänern men nu togs det 
omhand i kemikalieåtervinningen.13 
 
Vid Sulfitfabriken har det använts väldigt mycket bly innan syrafast stål och plast var 
tillgänglig. Vissa utsatta behållare och rörledningar var klädda med bly och skarvar 
löddes ihop med blystänger. Det sista bly arbetet som gjordes vid sulfitfabriken 
gjordes någon gång under 60-talet.6 Vid svavelsilos har det förekommit explosioner 
när pulversvavel användes, då detta exploderade väldigt lätt.25

 

 
Många termometrar med mera som användes vid sulfitfabriken innehöll kvicksilver 
och när dessa gick sönder, kasserades förmodligen kvicksilvret i avloppen och detta 
kan ligga kvar i vattenlås med mera.25 

6.2.3  Syrahuset 
För att tillverka koksyra användes kalk samt svavel. På 20- och 30- talet beredes 
koksyran på följande vis; Kalken transporterades med linbana till syrahuset och 
släcktes i två stycken tankar försedda med omrörare. Kalken blandades med vatten till 
så kallad kalkmjölk. Kalkmjölken tappades sedan i bassänger och späddes ut under 
pumpcirkulation. Därefter pumpades ”mjölken” till två silar som tog bort alla 
föroreningar. Den silade kalkmjölken späddes med vatten ännu en gång för att få 
lagom tjocklek och pumpades därefter till en bassäng. Kalkmjölken pumpades sedan 
upp i syratornets topp för att därifrån rinna ned mellan träkubbar.13

 

 
Även svavlet transporterades med linbana och brändes i tre roterande ugnar. Gasen 
sögs därefter ut av två fläktar genom kyllådor. Gasen pressas sedan in i tornens nedre 
del och på vägen upp absorberades den med den nedsipprande kalkmjölken och 
bildade syra. Syran rann sedan ut i tornets nedre del och samlades upp i en 
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sättningsbassäng. I bassängen sjönk slam och syran pumpades sedan upp till ett 
gasningskar där syran gasades med restgas från kokningen och pumpades sedan in i 
kokaren.13 Vid senare framställning av koksyran användes kalksten istället för 
”kalkmjölk” och denna tillfördes i toppen av tornet och fick sedan möta svavelgaserna 
som gick uppåt i tornet. Svavlet som användes vid framställning av koksyra var fram 
till i mitten av 50-talet svavelkis och senare svavelsyra. 1926 köpte Uddeholmsbolaget 
en gruva i Skinnskatteberg, där svavelkismalm bröts. Under hela 40-talet användes det 
in i storleksordningen cirka 20 000 ton svavelkis.14

 Kisugnen låg vid syrahuset och det 
fanns även ett kismagasin. Restprodukten vid förbränning av svavelkis är kisaska. 
Enligt Ingvar Karlén såldes och fraktades kisaskan med båt utomlands från 40-50 talet. 
Innan den fraktades iväg tippades den och förvarades utomhus någonstans på 
fabriksområdet.25 Tidigare kan kisaskan ha använts som fyllnadsmaterial på 
industriområdet.  
 
1960 installerades en experimentugn bredvid kisugnen för förbränning av svavel i fast 
och flytande form och ugnen kom att användas väldigt mycket. Det var problem med 
de tidigare svavelugnarna då det var svårt att smälta svavlet på grund av det vatten 
som svavlet innehöll. Det bildades då en sorts sirapsliknande sörja som rann ut på 
backen.22

 

 
Det förekom även gasutsläpp av SO2 i syrahuset men även till vatten. En hel del 
arbetare blev förgiftade av gasen då utrustning som gasmasker med mera inte fanns 
eller var dåligt konstruerade.25

 

 
Rör, ledningar samt apparatur i syrahuset var gjorda av bly, då detta var ett syrafast 
och lätthanterligt material.22 Mycket av blyledningarna i syrahuset byttes ut i mitten av 
50-talet och de som var kvar ersattes efter hand. Eftersom bly är ett väldigt mjukt 
material gick många ledningar söder väldigt lätt. Det fanns mycket asbest i syrahusets 
då alla rörböjar var isolerade med blå asbest fram till -56.25

 

 
Utanför syrahuset stod det en liten oljetank uppställd som användes vid igång körning 
av sulfitfabriken. Sulfitlut har använts som bindemedel av gruset på fabriksområdet 
men även ute på Skoghalls samhälle har det använts. Det gick då en tankbil som 
sprutade ut sulfitluten och det luktade väldigt stark. 22, 24, 25, 26, 30

 

6.2.4  Silhuset 
Silsalen låg i våningen över blekeriet.13 I silsteget pumpades massan till två stycken 
upptagningsmaskiner där vattnet silades av och massan transporterades vidare på en 
rem till separatorerna. Efter det steget återförenades massan med det avskiljda vattnet 
för att efter ytterligare spädning genomgå kvistfångarna. Där avskiljdes kvistar från 
massan som fortsatte över sandfångare och vidare till silar. Massan silades genom 
plansilar och gick sedan till upptagningsmaskiner för att vidare transporteras till 
blekeriet. Ledningarna till apparaturen bestod av bly enligt ritning från 1933.13 I 
silhuset fanns det ett ställverksrum där transformatorer stod. Dessa kan ha innehållit 
PCB smittad olja.25
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6.2.5 Blekeriet 
Blekningen skedde i början med klorkalk i så kallade holländare. Holländarna var 
byggda av betong och var delvis täckta. Insidan var gjord av glaserad sten. Blekningen 
skedde med en klorkalklösning som tappades ned genom ett filter i holländarna. 
Klorkalken var placerad i en behållare på andra våningen i blekeriet. Omrörningen i 
holländarna skedde med en pump som var placerad i pumphuset för att inte ta skada av 
klorgaserna, dock fick anställda fortfarande vara kvar i lokalen utan skyddsutrustning. 
Massan tillfördes maskinerna genom en transportör från silhuset och en holländare 
fylldes åt gången. När massan var blekt pumpades den vidare till tvättapparaterna som 
var placerade i våningen över. Massan rann sedan ned av sig själv i massabehållare 
som var placerade framför torkmaskinerna. Mellan åren 59-60 kördes en ny 
blekanläggning i sulfitblekeriet igång. Anläggningen innebar en komplettering av 
bleksekvenserna för sulfitmassan med ytterligare ett bleksteg, blekkemikalien som 
kom att användas var klordioxid, hypoklorit och klor. När natriumhypoklorit kom till 
användning var detta ämne mycket mer korrosivt än det tidigare och därför fick många 
ledningar och pumpar bytas ut på grund av frätskador.13 
 
När det var fuktigt ute gick rör sönder i blekeriet och många arbetare utsattes då av 
ClO2 gas enligt Ingvar Karlén. Som tidigare sagts för syrahuset saknades även 
skyddsutrustning i blekeriet enligt Ingvar Karlén och det värsta var om man råkade få i 
sig både ClO2 och SO2 på samma dag då fick man ta det lugnt och kippa efter andan en 
dag. 

6.2.6 Torkmaskinsal 
Torkmaskinsalen bestod av två maskiner. Båda maskinerna drevs av koniska 
remskivor. Efter torkmaskinen kördes den utskurna massan på vagnar till en våg för 
att sedan pressas till så liten volym som möjligt. Balarna emballerades sedan och 
transporterades med en linbana till massamagasinet.13

 

 
TRI- användes i sulfitfabriken för tvättning av kläder samt rengörning av vissa 
maskindelar. TRI:n hämtades från förrådet i form av tunnor och hälldes sedan över till 
hinkar där kläderna doppades och sedan hängdes på tork. När TRI:n var förbrukade 
hälldes det ut i avloppet eller på marken.25

 

6.3 Sulfatfabriken 
1917 påbörjades arbetet med sulfatfabriken, den uppfördes öster om kraftcentralen 
som då låg mellan de båda fabrikerna. Den närmaste grannen i öster blev dock 
ångsågen. Renseri, ångpannehus samt pumpstation var redan så placerade att de kunde 
försörja båda fabrikernas behov. Sulfatfabriken var utrustad med 6 kokare á 60 m3, 4 
sodaugnsaggregat samt 2 torkmaskiner.13

 

6.3.1 Kokare 
I sulfatfabriken kokades massan på liknande sätt som i sulfitfabriken men med en 
alkalisklösning av natriumhydroxid och natriumsulfid. Dessa kemikalier är dyra och 
därför regenereras de. För detta ändamål gjordes en indunstningsanläggning där 
avfallsluten behandlas. Med den alkaliska behandlingen ficks det ut en starkare massa 
men den var även mer svårblekt. Kokarna värmdes upp indirekt av lutcirkulationen 
och värmen från svartlutens regeneration tillvaratogs i ångpannor.5 
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1934-35 gjordes en utökning av fabriken så den producerade 50 000 ton massa genom 
att det installerades nya kokare med diffusörer. Det installerades även 3 parallella 
linjer och på det sättet kunde 3 olika kvaliteter köras.13 
 
Någon gång mellan 40-50 talet gjordes mätningar i kokeriet och i andra delar av 
fabriken för att se hur stor mängd okondenserbara gaser som fanns inne i 
anläggningen. Det visade sig då att det fanns väldigt mycket och därför infördes 
gasklockor för insamling av gaserna samt en omledning av gaserna så att mycket av 
dem kunde förbrännas. I slutet på 50-talet och början av 60-talet uppfördes en 
tillbyggnad av kokeriet samt en diffusörbyggnad, det blev kontinuerlig kokning. Det 
gamla kokeriet togs ur drift medan ett hydrolyskokeri från 1956 fortsatte 
produktionen. På 60-talet var det vid några tillfällen mycket allvarliga fall av 
svavelväteförgiftning. I de flesta fall kom gaserna från svartlutsindunstningen men 
även från kokerietsblåstank. Dessa oskadliggjordes genom införandet av avdrivare.13 
 
Vid felkok har massan släppts ut på backen utanför sileriet i form av svart okokt flis. 
Detta kördes sedan bort och lades på fria ytor inom fabriksområdet. Flisen eller 
massan har även släppts ut i avloppet och runnit ut i Vänern.6 Det har även hänt vid 
dränering av kokarna att luten runnit ut på planen utanför kokeriet och sedan ned i olika 
avlopp och förorenat vattnet.13

 Det rann ofta svartlut/svartslam på marken enligt 
Ingvar Karlén. 

6.3.2 Blekning 
Blekmetoden som användes för sulfitmassan var inte tillräcklig för sulfatmassan. 
Därför pågick det intensiv forskning på forskningslaboratoriet för att få fram en helt 
ny blekt sulfatmassa som skulle förena styrka med vithet. 1932 började det nya 
blekeriet att byggas.13 Den blekta massan kallades för white kraft och 6 stycken 
plansilar sattes in i blekeristeget. Massan gick de första åren fram och tillbaka mellan 
holländarna och massan blev då bättre blekt. När sedan blekeriet var klart blektes 
massan enligt den då nyutvecklad metoden – serieblekning. Den viktigaste kemikalien 
vid blekningen var natriumhydroxid.13 
 
I slutet av 40-talet började det blekas med klordioxid. Massan blektes först med 
hypoklorit och klor och sedan blektes massan i blektorn med klordioxidgas i ett steg.13 

Under 40-talet använde bruket cirka 9200 ton flytande klor.14 På 50-talet blektes 
massan med klordioxid i två steg och under samma årtionde börjades 
natriumhypoklorit användas mer och mer istället för kalciumhypoklorit. Detta 
blekmedel var mer korrosivt än det tidigare så ledningar och pumpar fick bytas ut på 
grund av frät skador.13 
 
1961 påbörjades ett nytt sulfatblekeri blekeri I, det andra blekeriet gjordes om och fick 
namnet blekeri II, det byggdes även en alkaliseringsanläggning.13 De gamla 
holländarna byttes ut och istället installerades det blektorn med mellan liggande tvätt 
där blekningen skedde kontinuerligt. Blekeriet har sedan moderniserats undan för 
undan. 1992 infördes syrgasblekning och ozonblekning.  
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Klordioxidavdelning 
På 40-talet byggdes det en klordioxidavdelning. 1959 skedde en utbyggnad av 
avdelningen på grund av införandet av klordioxidblekt sulfitmassa. 1961 visade 
aluminiumcisternerna som klordioxiden förvarades i allvarliga korrosionsskador i 
bottnarna. 1963 bestämdes det att en ny klordioxidanläggnings skulle byggas och den 
blev placerad vid syrahuset. Avdelningen höll de båda fabrikerna med klordioxid.13 

6.3.3 Kemikalieåtervinning 
Den indunstade luten brändes i en blästerugn för att ta till vara på alkalisalterna som 
kom ut som en sodasmälta. Sodasmältan löstes då i vatten och kausticerades med kalk 
för att på så sätt återfå kokluten. I början var sodaugnarna roterande men byttes senare 
ut mot insprutningsugnar. 1946 samt -51 byggdes två mindre ugnar och 1957 byggdes 
en större ugn. Samma år monterades en skrubberskorsten i soda hus 3.13 Det förekom 
att ugnarna gick sönder och att glödande soda rann ut inne i byggnaden. Detta fördes 
ned till avloppet och gick sedan direkt ut i sjön.301964 gjordes en hel renovering av 
soda panna 1 – 3 och 1968 byggdes sodapanna 4. I och med den sista sodapannan blev 
värmeutbytet maximalt och bruket kunde bli självförsörjande på ånga.  
 
Runt 1969 skedde en explosion vid sodapanna 2 och smälta rann ut. Det har även skett 
en del smältgenombrott på pannorna. Det har förekommit mycket asbest beläggningar 
på den ”varma sidan” exempelvis i kokeriet, kraftcentralen, ångledningar i blekeriet 
och sodapannan.22 
 
Av de råmaterial som behövs vid tillverkning av sulfatcellulosa utgör bränd kalk, 
förutom veden, både till kvantitet och till värdet den mest betydande råvaran. Kalken 
användes vid lutregenereringen för att överföra det från sodaugnarna kommande 
natriumkarbonat till natriumhydroxid , som är viktiga beståndsdelar i kokluten. Kalken 
övergår då till kalciumkarbonat och den lämnar fabriksprocesserna som ett grått slam 
den så kallade mesan. På 50-talet byggdes en roterande ugn för mesaombränningen 
som eldades med olja. Mesaombränningsanläggningen fungerade på följande vis: Den 
halvtvättade mesan kommer från mixeriapparaturen som en tunn välling. Där lagras 
den i två betongsilos som är försedda med omrörare samt luftinblåsning för att hindra 
mesan att sjunka till botten. Från silosarna pumpas mesablandningen över till ett 
skopverk som för över mesan i jämn dosering till två roterande mesafilter. Mesan 
tvättas där med varmvatten och avvattnas till 60 % torrhalt, innan den går vidare till 
ugnen. På ett tredje roterand filter tvättas en mindre mängd mesa som är avsedd för 
neutralisering i sulfitspritfabriken. Förlusterna under regenereringen ersätts med 
lämplig mängd finkrossad kalksten som kommer från Uddeholmsbolagets 
kalstensbrott i Gåsgruvan i Persberg.13

 

 
I ugnen transporteras mesan framåt, genom ugnens lutning samt rotation. Vid 
brännzonen är temperaturen 1050-1100 ºC, denna temperatur fås med hjälp av en 
oljebrännare. Kalken matas sedan ut i utloppsändan och transporteras till kalksilon. 
På 40-talet ersattes den roterande ugnen med ett modernt ugnsaggregat, samt ett större 
sodaugnsaggregat. Innan ugnen kom att utnyttjas användes mycket av mesan som 
fyllningsmaterial på fabriksområdet.13  
 
1975 inträffade ett haveri på en mellanlutcistern och cirka 200 m3 svartlut och såpa 
rann ut i avloppet och cirka 800 m3 rann ut på marken. En del av luten och såpan rann 
ut i sågverksdammen via dagvattenbrunnarna och medförde en höjning av pH:t.13 
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6.3.4 Elförsörjning samt kraftcentral 
1917 startades en kraftcentral på Skoghalls Bruks område. Den var belägen i 
fabriksområdets centrum. En 85 km lång kraftledning från Forshult anslöts till 
stationen och spänningen höjdes från 12 kV till 50 kV. Det installerades även en 
mottrycksturbin på 800 kW. 1919 förbrukades 8000 MWh och behovet steg med 
cirka1000 kWh per år fram till 1928. Transformatorhuset var placerat som en 
förlängning till kraftcentralen.13 Alla avdelningar var även försedda med egna 
transformatorer som stod på en singel bädd för att oljan inte skulle ligga kvar på 
marken.22

 

 
Under 30-talet omlades elanläggningen till 50 perioder från tidigare 25 och detta 
innebar problem med omlindningen av samtliga transformatorer samt anskaffandet av 
600 nya motorer. Till mitten av 30-talet var kraftförsörjningen baserad på enbart 
vattenkraft men på grund av många torrår införskaffades en ångpanna på 10 MW.13 

 
Den växande massa- och pappersproduktionen 1930-32 vid skoghallsverken innebar 
ett ökat behov av ånga. Därför byggdes ångcentralen ut och pannan valdes så att 
största mängd mottryckskraft kunde utvinnas. Dessa eldades med sågspån, trä- och 
barkavfall samt kol. Med den nya ångcentralen var elförsörjningen tryggad med 70 % 
genom egen produktion. Elförbrukningen var då 38 000 MWh/ år. I ångpannehuset 
förekom beläggningar av asbest mellan ledningarna.13

 

 
1935-37 skedde ännu en utbyggnad av ång- samt kraftcentralen. Det installerades då 
mottrycksaggregat och samtliga oljebrytare ersattes med tryckluftsbrytare i 
högspänningsställverken. Elförbrukningen ökade med det dubbla.13 
 
1940 samt -46 installerades elektriska ångpannor och den sammanlagda effekten på 
pannorna blev 40 MW. I slutet av 40-talet uppfördes en helt ny fördelningsstation och 
togs i drift 1951. Ångpannecentralen byggdes även om 1956 och 1959. Pannan som 
installerades då hade en produktionsförmåga på 150 ton ånga per timme och kunde 
eldas med såväl trä, kol och olja som med sulfitlut. På det viset blev cellulosa-
fabrikerna själförsörjande på kraft. Ångpannecentralen används inte idag men 
byggnaden står fortfarande kvar.13 
 
På 70-talet byggdes det ett mottryckskraftverk som omfattade en oljeeldad samt en 
barkeldad panna för högt ångtryck. Vid undersökningar av eldningsoljan samt spillolja 
från fabriken har det hittats tungmetaller som kvicksilver, krom, nickel, kadmium, 
koppar, järn, mangan, kobolt, zink samt bly. Det var väldigt höga halter bly och zink i 
spilloljan.13 
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6.3.5 Pumpstation och vattenrening 
Pumpstationen var placerad i närheten av strandkanten på fabriksområdet. Vattnet till 
fabrikerna erhölls genom rör som var utplacerade i Vänern. Till dessa rör var två 
elektriskt kopplade centrifugalpumpar förbundna och dessa försedde fabrikerna med 
vatten. Vattenreningen in till fabriken var centralt placerad och låg inuti sulfitfabriken 
under silsalen. Vattnet renades genom roterade cylindrar som var beklädda med fin 
fosforbronsduk. Vattnet samlades sedan i en bassäng för att därifrån pumpas ut i 
fabrikernas olika delar. Bredvid denna bassäng fanns det även bassänger med 
uppsamling av de varma vatten som kom från kyllådor, kondensvatten. Detta vatten 
användes vid tvättning av massa och vid blekning samt till matarevatten för matning 
av ångpannan. 1949 uppfördes en fiberåtervinningsanläggning för att ta till vara på så 
mycket fibrer som möjligt.13 Avloppen i fabrikerna var öppna och allt spill ifrån 
kemikalier, olja med mera hamnade i avloppet och transporterades sedan ut i 
Vänern.22, 24, 25, 26, 30 Det har även förekommit fiskdöd utanför fabriken.13 
 
På 50 talet byggdes pumpstationen och ledningssystem i fabrikerna om, mycket 
tungmetaller som kan ha hamnat i ledningssystemet har troligtvis tagits bort från 
ledningarna.13 Det kan ha förekommit att avloppsledningar har gått sönder och lut eller 
syra kan ha läckt ut i marken.23 
 
På 70-talet byggdes det sedimenteringsbassänger och 1989 infördes luftade dammar 
och kemiskfällning.13 

6.3.6 Verkstäder 
På fabriksområdet har det funnits en centralverkstad, mekaniskverkstad, plåtverkstad, 
blylödarverkstad, snickeriverkstad, elverkstad, instrumentverkstad och olika 
verkstadskontor i de olika fabrikerna. Det fanns även en smörjcentral som var inbyggd 
i Västra bruket som tog hand om oljor med mera.13,

 
30 

 
Under 60-talet fick elverkstaden samt centralverkstaden nya anläggningar. I 
anläggningen fanns en TRI-anläggning, trikloretylenanläggning, där instrument som 
pumpar med mera avfettades. Detta gjordes genom att TRI-badet värmdes upp och 
sedan fördes det kalla föremålet ned i detta bad och då började föremålet att ”svettas” 
och fett och annat smuts rann av. Trots att det fanns fläktar som skulle föra bort 
gaserna luktade det väldigt mycket TRI i verkstaden. Det förekom spill av TRI på 
verkstadsgolvet när föremål togs upp ur badet. TRI:n förvarades i fat och beställdes 
när det behövdes av kemen. Slammet som blev i badet krattades ihop och skickades 
sedan som farligt avfall.30

 
 

TRI-hantering har även förekommit i andra delar av fabrikerna, särskilt vid 
torkmaskinerna. Maskindelar tvättades där i hinkar fyllda med TRI. TRI:n 
avdunstade sedan från hinkarna eller så hälldes det ut på backen eller i avloppet som 
sedan mynnade ut i Vänern.22

 



 23

6.4 Pappersbruk – Kartongbruk 
Pappersbruket kom till 1930 och uppfördes i tegel och kallades det Västra bruket. 
Maskinutrustningen bestod av en mångcylindermaskin och en yankeemaskin. 
Samtidigt byggdes och startades en förädlingsavdelning, en gummeringsfabrik. I 
fabriken tillverkades lim och klister men även säckar. 1932 installerades en andra 
yankeemaskin och 1945 byggdes pappersbruket ut och en kombinerad pappersmaskin 
installerades.7 Vid Västra bruket användes TRI för att rengöra maskindelar.24  
 
1957 påbörjades anläggningen för Östra bruket som låg mellan älven och bruksgatan, 
dit las hela förädlingstillverkningen. Pappersmaskinerna drevs elektriskt.12

 Även i detta 
bruk förekom det användnig av TRI. Det användes även andra avfettningsmedel. Dessa 
användes för att spola ren maskinerna samt golvet och lukten av avfettningsmedlet var 
väldigt stark. Det förekom även mycket oljespill ifrån maskinerna som droppade ned 
på golvet och sedan spolades bort med avfettningsmedel ut i avloppet. Kemikalier som 
användes förvarades i tunnor.24 Enligt Idon Gladh har det förekommit på andra bruk 
som han har jobbat på att viran var täckt av asbest för att skydda materialet. Asbesten 
har sedan följt med röken och dammet ut i lokalen och många arbetare har fått detta i 
lungorna. Det kan även ha förekommit på Skoghalls Bruk.  
 
1977 stod kartongfabriken klar på Skoghalls bruksområde. Anläggningen låg i 
anslutning till det Östra bruket. Kartongen skulle framställas av termomekanisk massa, 
TMP, från en ny anläggning som byggdes i anslutning till pappersbruket. TMP 
framställdes genom kokning under tryck med kort koktid. Därefter sönderdelades 
flisen mekaniskt till en massa. Denna massa innehöll såväl cellulosan som vedens 
andra beståndsdelar vilket betyder att utbytet blev dubbelt så högt som vid kemisk 
framställning av massa. 1981 bygdes TMP fabriken om till CTMP.13 

6.5 Biprodukter 
Vid sidan av sulfit- och sulfatfabrikerna tillverkades/tillverkas en rad olika biprodukter 
såsom sulfitsprit, eter, metanol, terpentin samt tallolja.13 

6.5.1  Sulfitsprit 
1917 anlades en spritfabrik i Skoghall. Denna sprit utvanns av sulfitmetoden genom 
jäsning av det socker som fanns i sulfitluten, vilket gav cirka 38 kg per ton massa.5 

 
Spritframställningen gick till på följande sätt: 
Den sura sulfitluten pumpades genom en serie av cisterner samt träkar där den 
neutraliserades med mesan. Sedan fick partiklarna sjunka till botten så att den 
klarnade. Därefter tempereras den i kylare och blandas med ammoniak, fosfat samt 
uppslammad jäst. I nästa steg blåstes luft in och jäsningen påbörjades, när sedan 
jäsningen nått en viss gräns och luten fått en sprithalt på 1 % avskiljdes jästslammet i 
en separator. Resten pumpades vidare till lutavdrivare där 20 %-ig sprit utvanns. Den 
20 %-iga spriten destillerades till 95%-ig råsprit.13 Eftersom spriten lagrades i två 
träkar förekom det förmodligen läckage.25

 

6.5.2 Eterfabrik 
1918 byggdes en eterfabrik. Råeter utvanns av sulfitspriten för att sedan blandas med 
sulfitspriten igen och då höja spritens bränslevärde och underlätta dess användning till 
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bränsle för explosionsmotorer. Blandningsprodukten kallades för spritol.5 Denna vara 
blev efter en tid obehövlig, och en utbyggnad gjordes för tillverkning av tekniska och 
farmaceutisk eter samt narkoseter. 1960 gick två spritcisterner sönder på grund av rost 
och 6000 samt 10000 liter sprit läckte ut.13 

6.5.3 Flytand harts 
På grund av den alkaliska kokvätskan i sulfatkoket utlöses de i veden befintliga harts- 
och fettsyror till en såpaliknande produkt. Dessa syror kan sedan isoleras till så kallad 
flytande harts och det har användningsområden inom tvålindustrin. Det har före-
kommit utsläpp av sulfatsåpa och brandkåren fick då komma och sanera. På 30 – 40 
talet låg det en sträng av såpa i vattnet utanför fabriksområdet.22 1959 flyttades 
hartsfabriken till anläggningen där tappning av harts och terpentin låg.13

 

6.5.4 Terpentin och metanol 
Vid kokning avsöndras en del av vedämnets metylföreningar och ger upphov till 
metylalkohol, metanol. Metanolen och terpentin avskiljs tillsammans vid avblåsning 
av ånga efter kokning. Dessa produkter avskiljs sedan ifrån varandra och renas genom 
en rad kemikaliebehandlingar och omdestilleringar. 1959 installerades en blyklädd 
cistern för koncentrerad H2SO4.13 

6.5.5 CMC 
1942 påbörjades en CMC fabrik. CMC står för natriumcellulosaglykolat eller 
natriumkarboximetylcellulosa och började tillverkas som säckklister, men hade även 
fler användnings områden. På 40- och 50- talet börjades CMC användas i pappret för 
att få en slätare yta. 1953 byggdes en större fabrik för tillverkning av CMC. Råvarorna 
till CMC produktionen var cullulosa från sulfitfabriken, natronlut samt 
monoklorättiksyra.13 

6.6 Kloralkali 
I kloralkali fabriken, även kallad kemen, framställdes klor och alkali genom elektrolys 
av koksaltlösning. Denna anläggning ligger ej på fabriksområdet och tas ej mer upp i 
denna rapport, den behandlas dock nu på grund av att de har producerat och 
transporterat över många kemikalier till Skoghalls Bruk.13 
 
Elektrolysen användas enligt kvicksilvermetoden där flytande kvicksilver fungerar 
som katod i primärceller. Natriumet amalgamiserades vid primärcellen och rann 
därefter ned i en sekundärcell som var fylld med grafit och som fungerade som anod. 
Cellerna var långsmala platålådor och var elektriskt kopplade i serie. Kloren utvanns i 
gasform men kyldes därefter i en kylare och torkades sedan med koncentrerad 
svavelsyra. Efter kylningen komprimerades gasen och kondenserades till flytande klor 
som sedan levererades i trycktankar till cellulosafabriken som blekningsmedel. En del 
kvicksilver förlorades från processen och släpptes ut i Vänern och förorenade vattnet. 
1977 påbörjades en ny metod för kloralkali framställning och kallades för 
membranmetoden.13 
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Det har även tillverkats DDT, trikloretylen, ammoniak, natriumhypoklorit, saltsyra, 
perkloretylen, monoklorättiksyra samt karboximetylcellulos vid Kemen. Från Kemen 
har Skoghalls Bruk fått natriumhydroxid, klorkalk, hypoklorit samt flytande klor 
genom olika ledningar.13 
 
En del av pensionärerna tror att kvicksilver har följt med från kemen och över i 
processen och enligt Ingvar Karlén har Kemen sanerat för kvicksilver på Skoghalls 
Bruk någon gång på 60-70 talet. Det har även, på grund av mänskliga faktorn, 
uppkommit en läcka på en ledning från Kemen med flytande klor. Det rann då ut cirka 
100 kg flytand klor på fabriksområdet. 25  
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7 Spridningsförutsättningar vid Skoghalls Bruk 
Kartläggningen av föroreningssituationen på Skoghalls Bruk grundar sig framförallt 
på uppgifter från arkivmaterial men även från intervjuer med tidigare anställda vid 
bruket. Då utförda markundersökningar saknas består resultatet som visas i kartorna 
1-3 av en stor osäkerhet, då det generellt sätt inte går att säga hur mycket 
av föroreningarna som har transporterats bort. På grund av bristfällig information om 
fabriksområdets mark, ytvatten och grundvatten förhållanden kunde det ej göras en 
tillfredställande bedömning över spridningsförutsättningar på fabriksområde. Det 
förekommer dock alltid en spridningsrisk i ett område där föroreningar finns i mark 
och vatten. Vilken omfattning och riktning spridningen har på Skoghalls Bruks 
fabriksområde är svårt att säga, då spridningen påverkas av marklagrens karaktär och 
grundvattnenytans läge och fluktuation.27  
 
Andra inrättningar som kan påverka spridningsmönstret är avloppsledningar, diken, 
schakt och vattenpumpar. Men normalt sett sprids föroreningarna åt samma håll som 
grundvattnet flödar.4 

7.1 Markförhållanden på Skoghalls Bruk 
Karta 3 visar utbredningen av kända utfyllda områden. Marken inom de centrala 
delarna av industriområdet utgörs av fastmark, i huvudsak berg med ett tunt jordtäcke. 
Markområdena som ligger ut mot omgivande stränder består till största delen av 
utfyllnadsmaterial. Markens egenskaper varierar där med avseende på fyllnadsmaterial 
och undergrund. 23 

7.1.1 Fyllnadsmassor 
Avfall sågs tidigare som en resurs och användes bland annat som fyllnadsmaterial. 
Med hjälp av tidigare anställda har det framgått att stora delar av Skoghalls Bruks 
industriområde är idag utfyllda vattenområden. Det har inte bara använts avfall som 
fyllnadsmaterial utan även naturliga material som exempelvis sprängsten. 
 
Det avfall som har använts mest vid Skoghalls Bruk som fyllnads material är:  
- Mesa –  Ett sulfidhaltigt kalkavfall. Mesan kan innehålla förhöjda halter av 

tungmetaller. 
- Rivningsavfall – Gamla fabriksbyggnader som rivits och kan innehålla metaller, 

asbest och PCB. 
- Muddermassor – Massor som har tagits upp från viken utanför industriområdet kan 

innehålla kvicksilver, dioxiner med mera. 
- Barkavfall – Kan innehålla höga halter av mineralämnen och fenoler. 
- Svartlut/svartslam – Kommer från kemikalieåtervinningen och kan innehålla 

tungmetaller från ved samt tillsatskemikalier.  
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7.1.2 Utfyllda områden 
Nedan kommer en beskrivning av kända utfyllda regioner inom industriområdet. 
 
Vedrenseri I 
Under slutet av 60-talet fylldes områden väster och norr om vedrenseriet ut. 
Området är utfyllt med bland annat mesa, trävirke från sågverket och block.13

 Men 
regionen kan även vara utfylld med annat avfall från fabrikerna. Vid utfyllnaden 
skedde även muddring av massor runt strandlinjen kring vedrenseriet. Dessa massor 
kan ha använts som fyllnadsmassor någonstans på fabriksområdet men kan även ha 
tippats någon annanstans.23 
 
Vedreneri II 
Utfyllnader har gjorts mellan vedrenseri II och Skoghallsådran. Innan utfyllningen 
bestod området främst av gyttja, dy och lera och fylldes därefter upp med jord och 
barkslam. Annat fyllnadsmaterial som har hittats vid vedrenseriet är sten, järnskrot, trä 
och gamla stenkistor. Även detta område kan ha fyllts ut med annat avfall från 
fabrikerna i form av mesa, tegelrester, svartslam, kisaska med mera.23 
 
Området vid gamla sågverket 
Området kring gamla virkestorken är utfyllt av mesa, enligt arkivkarta. Det 
förekommer även utfyllnader av tegelsten, grus, sprängsten, betongplattor, sand, aska, 
bark samt älvsediment kring gamla sågverket.13 

 
Massakajen 
När massakajen restaurerades hittades rester av fyllnadsmaterial av mesa med 
mera.13 
 

7.2 Byggnader 
Miljöfarliga föroreningar i byggnader kan förekomma på Skoghalls Bruk och kan då 
härstamma ifrån byggnadsmaterial som till exempel bly i kablar, PCB i fogmassor, 
asbest i rörledningar men det kan även komma från olika verksamheter som 
förekommit i byggnaden. Det kan finnas en risk att exempelvis PCB som förekommer 
i fogmassor sprids in i betongen men den kan även sprida sig till marken nedanför och 
det betyder att föroreningar kan finnas överallt i byggnaden och inte bara på den plats 
föroreningen är/var placerad.12

 

 
Föroreningarna kan återfinnas i golv, väggar, tak men även i gamla fundament och 
ledningsnät. Föroreningarna kan även ansamlas och spridas under en längre tid i 
golvbrunnar och vattenlås. Föroreningarna kan även döljas under en ren yta i en 
renoverad byggnad. Det är inte närvaron av en kemikalie som medför en risk utan 
exponeringen utav den. Exponering av olika kemikalier kan ske genom inandning av 
ånga, upptag av huden, inandning av damm eller genom intag av konstruktions-
material.12

 

 
Flyktiga organiska föreningar kan ha en viss spridningsrisk i vissa av Skoghalls Bruks 
byggnader. Det är framförallt byggnader där oljeprodukter av olika slag har hanterats 
samt där det har brunnit. Vid en brand kan ett flertal skadliga ämnen bildas och vid en 
övertändning sker en utveckling av bland annat cyanväte, kolmonoxid, saltsyra, 
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dioxin, kväveföreningar, stoft med mera. Partiklar som bildas vid bränder, till exempel 
sot, kan binda till andra kemiska partiklar som är betydligt giftigare än sotet i sig och 
dessa kan sedan transporteras via luften och fastna på byggnader och ventilations-
anläggningar.12

 

 
Det finns även en risk för spridning till byggnader som står på mark som är förorenad 
av flyktiga organiska föreningar men även föroreningar så som kvicksilver. För att 
med säkerhet kunna bedöma föroreningsspridning från byggnader och anläggningar 
samt från mark till byggnader är det en förutsättning att ha en kännedom om markens 
och byggnadernas genomsläpplighet samt byggnadskonstruktionen. Där marken är 
utfylld med fyllnadsmassor kan genom släppligheten var betydligt högre än vid 
områden där det inte är utfyllt. Detta kan betyda att föroreningar kan spridas till 
byggnader vid Skoghalls Bruk.12

 
 

Vid det området där sågen tidigare låg bedöms spridningsförutsättningen vara stor, då 
stora delar av det området består av utfyllnadsmaterial samt att det förekommit 
impregnering av virke under en längre period. Spridningsförutsättningen kan troligtvis 
sägas vara stor på hela området, då stora delar av området består av fyllnadsmaterial.12 
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8 Känslighet och skyddsvärde 
Med känslighet och skyddsvärde menas att en bedömning över hur allvarligt 
människor, växter och djur exponeras av de föroreningar som finns på fabriksområdet 
idag och i framtiden enligt naturvårdsverkets MIFO-modell. 
 
På fabriksområdet vid Skoghalls Bruk bedöms känsligheten med avseende på mark 
som stor, då yrkesverksamma exponeras under arbetstid. Skyddsvärdet för 
fabriksområdet bedöms som litet inom fabriksområdet, då området förmodligen är 
starkt inverkat av föroreningar.8, 9
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9 Föroreningssituationen vid Skoghalls Bruk 
Bedömningen av föroreningssituationen vid Skoghalls Bruk grundar sig, som tidigare 
sagts, på arkivmaterial samt intervjuer. Det betyder att platser som är utpekade som 
riskområden har en stor osäkerhet, då väsentlig information som markundersökningar 
nästan helt saknas. Riskområden för metaller samt organiska föreningar visas i 
kartorna 1 och 2. Någon bedömning över föroreningssituationen för grund- samt 
ytvatten har ej gjorts då detta inte tillhörde examensarbetets område. 

9.1 Föroreningars farlighet 
Farligheten hos olika föroreningar ger en bedömning av hälso- och miljöfarligheten 
dessa föroreningar medför. I tabellen 2 visas de föroreningar som kan förekomma på 
fabriksområdet vid Skoghalls Bruk samt en bedömning över föroreningens farlighet, 
enligt MIFO modellen. Principen för indelningen av föroreningarnas farlighet är 
utifrån Kemikalieinspektionens faroklasser, se tabell 1.9 
 
Tabell 1 

Låg Måttlig Hög Mycket hög 
Måttligt 
hälsoskadlig 
(V) 

Hälsoskadlig 
(Xn) 

Giftig 
(T) 

Mycket giftig (T+) - ämnen som ej får 
hanteras yrkesmässigt eller vars 
användning skall utvecklas 

 Irriterande (Xi) 
 

Frätande 
(C) 
 

 

 Miljöfarlig- utan 
symbol (-) 

Miljöfarlig
(N) 
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9.2 Tidigare undersökningar vid Skoghalls Bruk 
Ett fåtal markundersökningar har gjorts vid Skoghalls Bruk. En markundersökning 
gjordes i och med projektet Energy 2005. Det har även gjorts en inventering över hur 
mycket kvicksilver som fortfarande finns kvar på området i instrument med mera. 
Dessutom så har undersökningar gjorts på rivnings benägna byggnader.13 

9.2.1 Energy 2005 
Syftet med undersökningarna i samband med projektet Energy 2005 var att undersöka 
marken där den nya pannan skulle byggas. Laktester utfördes från fyra förorenade 
jordhögar som producerades under projektet Energy 2005. De fyra högarna 
representerade totalt 12 högar med halter överstigande mindre känsligmarkanvändning 
(MKM). Jordhögarna som grävdes upp analyserades år 2004 av Sweco VBB. 
Laktestet gjordes på 8 metaller As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb samt Zn vilket visade att 
urlakningen av metallerna var låg. Det förekom något förhöjda halter av alifater och 
PAH i en av jordhögarna. pH:t i dessa högar låg från 7,5 till >10.13 

9.2.2 Kvicksilverspaning 99 
Vid kvicksilverspaning 99 gjordes en inventering över Skoghalls Bruks kvicksilver-
förekomst i ett projekt med Naturvårdsverket. Totalt inventerades 74 företag och det 
hittades sammanlagt 1263 kg kvicksilver. Vid Skoghalls Bruk hittades 107,346 kg 
kvicksilver i olika instrument. Cirka 3 kg av detta skickades för destruktion och cirka 
71 kg finns på området men är inte i drift.15 

Tabell 2    
Låg  Måttlig Hög Mycket hög  
Papper Alifatiska kolväten Aromatiska kolväten Bly 
Trä Aluminium Bensin Kvicksilver 
Järn Bark Diesel Bensen 
Kalcium Träfiber Eldningsolja Stenkolstjära 
Magnesium Metallskrot Fenol PAH 
Mangan Zink Koppar TRI 
  Konc. syror och baser Dioxiner 
  Petroleum produkter Klorfenoler 
  Spillolja Organiska 

klorföreningar 
  Smörjolja PCB 

  Väteperoxid Arsenik 
  Trätjära Kadmium 
  Oljeaska Bekämpningsmedel 
  Nickel  
  Ammoniak  
  Lösningsmedel  
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9.2.3 Rivning av diverse anläggningar 
Vid rivning av Västra Bruket samt kraftcentralen och Flissilon har provtagningar skett 
på olika byggnadsmaterial så som tak, golv, väggar samt olika apparatur. Värdena 
jämfördes sedan med Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark. Analys-
resultaten visade förhöjda halter av AOX i klordioxidfabriken och PCB i Kraft-
centralen. Vid Kraftcentralen samt Flissilon fanns det förhöjda värden av zink, bly, 
kvicksilver och kadmium men efter ett antal provtagningar anses tungmetaller i 
byggnaderna understiga gränsvärdet för mindre känslig markanvändning med 
grundvattenskydd.13 

9.2.4 Lakning av kisaska 
Laktest på kisaska har utförts, då kisaska hittades vid oljecisternerna vid Skoghalls 
Bruk. Laktesterna utfördes vid pH 7,1 och 4,6 samt vid 9,6. Lakningen vid pH 7,1 
samt 4,6 visade att bly, kadmium, zink och en liten mängd nickel lakades ut. Medan 
vid pH 9,6 lakades bly, kadmium och zink ut i mindre grad medan arsenik lakades ut i 
en högre grad.13    

9.3 Organiska miljögifter 
Kännetecken för de organiska miljögifterna är deras stabilitet och höga löslighet i 
fett.20

 Nästan alla organiska föreningar i miljön som är ett resultat av mänsklig 
aktivitet kan betraktas som föroreningar.10 Organiska ämnen är kemiska föreningar 
som innehåller kol och väte och i en del fall även andra grundämnen. Dessa ämnen är 
för det mesta nedbrytbara. Människan har dock lärt sig framställa organiska föreningar 
som är svår nedbrytbara. Till de mer stabila föreningarna hör de aromatiska kolvätena. 
Dessa ringar består av sex kolatomer med vardera en väteatom. Genom att byta ut 
väteatomerna mot olika halogener (klor, fluor, brom och jod) kan de aromatiska 
föreningarna bli ännu stabilare. Klor är den vanligaste halogenen som har använts och 
den är med i både PCB och DDT.3 Att de är stabila betyder att det tar mycket lång tid 
innan de sönderdelats till andra ofarliga ämnen. Dessa egenskaper medför att de kan 
ackumuleras i levande organismer.20

 Det betyder att när de anrikas i olika organismer 
kan de organiska miljögifterna uppträda i en betydligt högre koncentration än vid den 
primära spridningen. För människor har alltså den sekundära exponeringen, via föda 
med mera större betydelse än den primära.  

9.3.1 Klorhaltiga organiska miljögifter vid Skoghalls Bruk 
Ett klorhaltigt bekämpningsmedel som har använts vid Skoghalls Bruk är 
pentaklorfenol (PCP) och detta användes vid sågverk för att förhindra blånads angrepp 
på virket. Hos PCP har bensenringen fem kloratomer och en hydroxylgrupp, detta gör 
den relativt svårlöslig i vatten.9 Den höga kloreringsgraden gör PCP till en av de 
starkaste syrorna av klorfenoler. PCP har ett pKa- värde på 4,7 och är därför starkt pH 
beroende. PCP är i protonerad form en stark lipofil vilket betyder att spridningen från 
sur mark av PCP inte sker i någon större utsträckning. I förorenade områden med pH 
över 5 går det dock inte att utesluta spridning av PCP.1 Enligt utförda undersökningar i 
Finland är halten klorfenoler i jord i anslutning till doppningskar väldigt höga, det 
förekom även förhöjda halter klorfenoler inom upplagsområdet för det behandlade 
virket.9 Pentaklorfenol har en kraftig toxisk verkan, det gäller även nedbrytnings-
produkter av pentaklorfenol. Tillskillnad från många andra bekämpningsmedel har 
PCP sällan spridits ut i naturen med avsikt utan har genom spill, läckage och andra 
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utsläpp kommit ut i miljön.10 PCP binds relativt starkt till jord men partikelbunden 
transport med mark- och grundvatten kan förekomma. 
 
Ett annat ämne som använts vid Skoghalls Bruk är TRI, trikloretylen som även det är 
en klorerande organiskförening men tillskillnad från PCP är TRI väldigt lättflyktigt. 
Mycket av den TRI som använts har förmodligen följt med avloppet ut i Vänern eller 
dunstat bort.28  
 
En annan stor grupp klorerade aromater är dioxiner som är ett samlingsnamn för 
dibenso-p-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF). Dioxiner 
bildas vid exempelvis upphettning av PCB. Det kan även finnas dioxiner där bränder 
eller explosioner har förekommit. Explosioner vid sodapannorna har förekommit ett 
flertal gånger samt vid svavelsilon. Stora mängder dioxiner kan även finnas i mudder 
massor från sjösediment som kan ha använts som fyllnadsmaterial och ett område vid 
sågen är då speciellt utsatt, se karta 1. Dioxiner kan även finnas vid de områdena där 
impregnering har förekommit.  
 
PCB, polyklorerade bifenyler, framställs genom att väteatomerna i bifenylmolekyler 
helt eller delvis ersätts av kloratomer. En bifenyl består av två aromatiska ringar. 
Med skiftande antal samt placering på kloratomerna kan det teoretiskt åstadkomma 
över 200 olika kongener av PCB. De låg klorerade bifenylerna är relativt 
lättnedbrytbara medan persistensen ökar med kloreringsgraden. De flesta PCB 
föreningar är trögflytande oljelika vätskor, som är tyngre än vatten. De har låg 
vattenlöslighet och adsorberas lätt till organiskt material.10

 

 
På Skoghalls Bruk har PCB föreningar använts i bland annat teknisk utrustning, som 
isolering i kablar. PCB har även använts i transformatorer och kondensatorer i form av 
hydraul- och skäroljor men PCB kan även förekomma i fogmassor. PCB användes 
som mjukgörare i fogmassor mellan 1956 och 1973 och de byggnader som 
renoverades under denna tidsperiod kan innehålla PCB. Det finns alltså en risk att 
höga halter av PCB finns i marken där transformatorer har stått eller fortfarande står 
idag. Men det finns även en risk att de områden som har utfyllnadsmaterial från 
smittade byggnader även där kan det finnas höga halter PCB.12 

9.3.2 Organiska föreningar i petroleumprodukter vid Skoghalls bruk 
Vid ofullständig förbränning av organiskt material bildas polycykliska aromatiska 
kolväteföreningar, PAH. Dessa molekyler är uppbyggda av två eller flera 
sammanväxta bensenringar. Stora mängder PAH släpps ut från orenade dieselavgaser, 
men uppkommer även vid eldning av ved och vid skogsbränder. Det betyder att PAH 
inte är något nytt inslag i naturen. PAH ingår även bland komponenterna i råolja samt 
kreosot. 12, 3 
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PAH är en komplex grupp och många av föroreningarna är ”snälla” mot miljön medan 
det finns en del som kan orsaka bland annat cancer hos människan. PAH är generellt 
vattenlösliga och oftast stabila, vissa av dem är även bioackumulerande.12, 3

  

 
Det har som tidigare sagts även hanterats stora mängder petroleumprodukter vid 
Skoghalls Bruk bland annat tjockolja, diesel, smörjolja samt transformatorolja. Vid 
platser där dessa produkter har hanterats finns det förmodligen en viss risk för att 
föroreningar i form av oljekolväten och i vissa fall aromatiska kolväten kan ha 
förorenat marken. Marken kan där ha förorenats genom spill eller läckage. I karta 
1 och 2 visas de platser som identifierats i den här inventeringen.  
 
Det hände enligt en del pensionärer att en del rann ut på backen vid påfyllning av olje 
eller dieseltankarna. Det finns förmodligen stora mängder oljeprodukter kvar i marken 
på dessa platser. Det kan även förekomma höga halter av tungmetaller, då främst 
vanadin, nickel och kadmium som råoljan innehåller. Oljekolväten består av en 
blandning cykliska kolväten samt grenade eller raka kolväten. Alla kolväten är 
hydrofoba och de med låg molekylvikt är mer lättflyktiga än de med hög molekylvikt. 
Kolväten binds till organiskt materialet i marken samt till finfördelade markmineral så 
som lera. Nedbrytningen av petroleumprodukter är svår att förutse då de innehåller 
många enskilda komponenter. Äldre spill innehåller ofta tunga, långa kolväten och det 
beror på att de korta kolvätena är mer lättflyktiga men även att mikroorganismer har 
lättare att bryta ned kortare kolkedjor.12 
 
Det kan även finnas en risk för att oljekolväten däribland PAH och lättflyktiga 
kolväten, VOC, såsom toluen, etylbensen, bensen och xylen förekommer i de 
byggnader där oljeprodukter har hanterats och lagrats. Under tätskikt kan ofarliga 
organiska ämnen ha omvandlats till skadliga nedbrytningsprodukter. Äldre byggnader 
där hantering av dessa produkter har skett under en lång period är risken störst för att 
bli utsatt för skadliga ämnen. Det kan även förekomma höga halter av aromater och 
andra oljekolväten i marken där sågverket en gång stod.12 

 
Några av de verksamheter vid Skoghalls Bruk som kan ha bidragit till organiska 
föroreningar är framställning av harts- och tallolja samt terpentin. Barrträden består av 
naturliga hartser som framförallt består av olika terpener. Talloljan består av en 
blandning av fria fettsyror samt hartsyror och terpentin består i huvudsak av 
monoterpener samt limonen och kamfen i en mindre mängd. Talloljan är klassad som 
miljöfarlig på grund av hartsoljorna.12 
 
Vid en undersökning av terpentinföroreningar i ett markområde som förorenats med 
terpentinutsläpp visades det att trots stora utsläpp av terpentin fanns det väldigt låga 
halter av terpener i marken. Men det fanns väldigt höga halter av två 
nedbrytningsprodukter av terpentin-metyl-isoprpylcyclohexan (MIC) samt 
metylisopropylbensen (cymen). Dessa ämnen är potentiellt bioackumulerande och 
toxiska för akvatiska organismer.12 
 
På Skoghalls fabriksområde kan terpener samt nedbrytningsprodukter av terpentin, 
MIC och cymen finnas där terpentinfabriken en gång stod. Var lagringscisternen stod 
saknas men även kring den kan höga halter av diterpener finnas.12 
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9.4 Kvicksilver 
Kvicksilver och kvicksilverföroreningar klassas som miljöfarliga ämnen och är i 
allmänhet giftiga eller mycket giftiga. Kvicksilver kan förekomma i tre olika 
oxidationsformer i miljön, Hg (0) elementärt- eller metallisktkvicksilver, Hg (I) samt 
Hg(II). Elementärt kvicksilver förekommer som gasfas i atmosfären och är flytande 
vid rumstemperatur. Den tvåvärda formen av kvicksilver är den mest vanligt 
förekommande formen av kvicksilver och bildar starka och vattenlösliga komplex med 
oorganiska joner såsom OH-, Cl-, Br-, I- samt med organiska ämnen (humus). Hg (II) 
kan även finnas som alkylerad form som till exempel metylkvicksilver ( CH3Hg+) och 
dimetylkvicksilver ((CH3)2Hg).2 Kvicksilver och kvicksilverföreningar är persistenta 
samt bioackumulerande. Metylkvicksilver är, på grund av den opolära metylgruppen 
som är fettlöslig, den mest toxiska samt bioackumulerande formen.2 

 
I många bruk användes fenylkvicksilver mellan åren 1941-1967 för att impregnera 
slipmassa samt för slembekämpning i ledningsnät och apparatur, men detta har inte 
använts vid Skoghalls Bruk. Det totala utsläppet för fenylkvicksilver mellan dessa år 
uppgår till 260 ton för alla massa- och pappersindustrier, det blir cirka 145 ton rent 
kvicksilver. Detta kvicksilver kan förekomma i fiberbankar ute i vattnet men kan även 
hittas i sediment och i tippar.8 

 
Spridningsförutsättningarna för kvicksilver är beroende av hur kvicksilvret binds till 
olika typer av ytor eller om det bildar lösliga komplex med organiskt eller oorganiskt 
material. Kvicksilver i marken kan förekomma antingen som kvicksilverjoner Hg2+ 

eller som metylkvicksilver. Jonerna i sin tur är bundna till partikelytor eller i komplex 
med markvätskan. Kvicksilvers befintlighetsformer i mark är beroende av markens 
egenskaper. Med det menas adsorptions egenskaper, jonbyteskapacitet, markens 
redoxpotential, jordmaterialets kornstorlek, mängd organisktmaterial, typ av 
organisktmaterial, sulfidmängd samt dess pH. Markens organiska substans innehåller 
stora mängder av komplexerande funktionella grupper så som karboxylsyra, 
aminogrupper och tiolgrupper och dessa binder nästan 100% av allt kvicksilver i 
jorden. De bildar då en förening med låg vattenlöslighet. Eftersom kvicksilver binder 
så starkt med tiolgrupper på organiskt material som kommer den största delen av 
kvicksilver som utlakas vara bundet till löst organiskt material (DOC). Vid normalt pH 
bildar kvicksilver en svårlösligfällning vid närvaro av sulfid. Lösligheten av 
kvicksilver ökar med ökat pH. Det beror på att kvicksilver då bildar en förening med 
hydroxidjoner, Hg(OH)2 aq. Andra faktorer som ökar lösligheten av kvicksilver är 
grovt jordmaterial, höga halter av klorföroreningar eller löst organiskt material samt 
syrerika förhållanden.2 
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Då kvicksilver binder starkt till humusmaterial kommer transporten av kvicksilver 
starkt att bero på hur mycket löst humöst material det finns i marken, samt i vilken 
mån det lösta organiska materialet adsorberas till mineralytor eller inte. I 
utströmningsområden, där grundvattenytan når markytan, kan betydande mängder av 
löst humus med bundet kvicksilver transporteras från marken till närliggande 
vattendrag.2 

 
På Skoghalls Bruks fabriksområde har ett fåtal markprover tagits. Det kan därför inte 
sägas med någon säkerhet vart kvicksilver kan påträffas. Kvicksilvret kan troligtvis 
förekomma på en stor del av området. Orsaker till detta kan vara specifika utsläpp men 
även stoftnedfall av kondenserad gasformig kvicksilver från kemen. Det kan även 
finnas kvicksilver i vattenlås och ledningar som har spolats ned när instrument har gått 
sönder eller dylikt. Detta kan läcka ut i marken på fabriksområdet. 
 
Områden som har fyllts ut med fibersediment kan innehålla stora mängder kvicksilver. 
Kvicksilvret kan då ha omvandlats till metylkvicksilver. Muddermassorna vid sågen 
samt den utstickande udden saknar i många fall ett tätande skikt och därmed ökar 
risken för att kvicksilvret avgår i gasform till luften. 

9.5 Tungmetaller (förutom kvicksilver) 
Utfyllda områden med bland annat kisaska, mesa, svartslam och muddermassor kan 
innehålla höga halter av tungmetaller. Även där kisaska och kol har hanterats kan 
marken innehålla höga halter av tungmetaller.12 De metaller vars densitet överstiger 5 
g/cm3 klassas som tungmetaller. Eftersom ett stort antal grundämnen kan klassas som 
tungmetaller är det främst arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, 
nickel, tenn, vanadin och zink som räknas i miljösammanhang. Men alla tungmetaller 
är inte farliga utan vissa är viktiga för allt organiskt liv, så kallade essentiella 
tungmetaller. Beroende på i vilken kemisk form och i vilka halter tungmetallerna 
förekommer kan de klassas som mycket giftiga. Generellt sätt kan det sägas att 
utlakning av metaller ökar vid låga pH-värden. 

 

Figur5 Predominansdiagram som visar olika former av Hg som funktion av både pe och pH. 32 
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Kisaska 
Arsenik, bly, kadmium, zink och koppar är de tungmetaller som oftast kan återfinnas i 
kisaska.12 Arsenik förekommer i två fasta former, gul och grå och är en halvmetall. 
Ämnet utvinns huvudsakligen ur mineralet arsenpyrit FeSAs.

21 Vid upphettning av 
arsenopyrit förädlas arseniken och kvar blir järnsulfid. Arsenik och arsenikföreningar 
är miljöfarliga ämnen och oorganiska föreningar anses vara mer toxiska än organiska. 
Arsenik som lösts ut i vattenfas fastläggs i höggrad till mark genom utfällning av 
sekundära mineraler eller genom adsorption till fasta partiklar.  
 
Bly 
Bly är en metall som är blåvit med en klar lyster och mycket mjuk vilket gör den 
smidbar och lätt böjlig. Metallen är motståndskraftig mot korrosion och har därför ofta 
använts som avloppsrör. Bly har även använts till kärl för att förvara exempelvis 
svavelsyra.21 Bly förekommer både som oorganiska och organiska föreningar och är 
giftig i båda formerna, dessa föreningar är bioackumulerande och giftiga för 
vattenlevande organismer och varmblodiga djur. Rörligheten för bly i marken är 
mycket låg. Det beror på att bly bildar svårlösliga föreningar som till exempel 
blyfosfater, blyoxider och blykarbonat. Bly komplexbinder även organiskt material 
och kan lätt adsorberas till lermineraler. Medelhalten av bly i svenska jordar är cirka 
16 mg/kg TS. 12, 21 
 
Kadmium 
Vid låga pH-värden ökar rörligheten kraftigt för kadmium som i naturen förekommer 
som jonform (Cd2+) som inte bildar stabila organiska komplex. De relativt stora 
utsläppen från skogsindustrin kan bero på de kopparsalter som används i processen vid 
tryckimpregnering av virke, men även på korrosion och kopparinnehåll i veden.12, 21 

 
 Zink 

Zink är mycket rörligt i jonform och vid lågt pH frigörs zink och sprids vidare till grund- 
och ytvatten. Höga halter av zink är miljöfarligt och mycket giftigt för vattenlevande 
organismer och kan orsaka skadliga effekter i vattenmiljö. 12, 21 
 
Koppar 
Koppar bedöms vara den metall som är minst rörlig i mark. Koppas adsorberas lätt till 
mineral och fälls lätt ut tillsammans med anjoner i marken. Koppar och koppar-
föreningar är miljöfarliga ämnen och de är giftiga för vattenlevande organismer och 
varmblodiga djur. För höga halter av koppar i marken medför en minskning av den 
biologiska aktiviteten samt en utslagning av svampar och olika smådjur vilka har en 
betydande roll för nedbrytningshastigheten av det organiska materialet i marken. 12, 21 

9.5.1 Tungmetaller på Skoghalls Bruk 
De områden som innehåller mest tungmetaller är förmodligen där kisaska, svartslam 
och mesa ligger, men det kan även finnas förhöjda blyvärden där blyrör med mera har 
funnits.  
 
De områden som förmodligen innehåller mest kisaska är där kisaskan har hanterats, 
som exempelvis vid kisugnen. Var kisaskan lagrades har ej framgått i inventeringen, 
men enligt Ingvar Karlén förvarades kisaskan utomhus och det kan betyda att en del 
av askan spridits med vinden. Om det förekommit läckage vid sulfitfabriken i 
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kombination med kisaskan kan utlakningen av metallerna ha skett i en stor 
omfattning.12 

  
 

Kisaskan kan även använts som fyllnadsmaterial på stora delar av fabriksområde.  
Metallinnehållet i kisaskan kan variera då kisgruvan köptes först 1926 och därför kan 
det förväntas att malmen dessförinnan har en annan metallsammansättning. Om 
området där kisaskan är belägen har varit asfalterad under en längre period kan 
kisaskan innehålla höga halter av metaller beroende på att utlakningen har varit 
begränsad. Det betyder att vid de områden där det inte förekommit någon asfaltering 
kan utlakningen av metaller ha skett.12  
 
Mesa innehåller vanligtvis låga halter av metaller, men undersökningar vid andra 
svenska bruk visar att mesa kan innehålla höga halter av kadmium. Stora delar av 
fabriksområdet är utfyllt med mesa och om den innehåller höga halter av kadmium 
kan det inverka på rörligheten av kvicksilver. Enligt arkivkarta vid Skoghalls Bruk har 
mesa använts som fyllnadsmaterial vid förra sågverket. Det är den enda kända 
dokumenterade plats som men säkerhet framgått i denna inventering. Med stöd av 
intervjuer har det framgått att stora delar av fabriksområdet är utfyllt med mesa.12 

 

Det finns även en stor risk för att höga halter av tungmetaller kan hittas där svartslam 
har använts som utfyllnadsmaterial. Vart svartslam har använts som fyllnadsmaterial 
har ej framgått bara att det har använts i stor omfattning.12 
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10 Resultat 
Kartläggningen av föroreningar har inte gjorts efter resultat av markprover eftersom 
dessa resultat saknas. Kartläggningen bygger därför på vart verksamheter med 
miljöfarligaämnen har bedrivits. 

10.2 Riskbedömning 
Skoghalls Bruks industriområde bedöms enligt MIFO-modellens riktlinjer av 
förorenade områden i FAS 1 till riskklass 1 (mycket stor risk). Det betyder att det 
finns ett stort intresse för vidare undersökningar.12

  
 
Det förekommer en risk för att stora mängder föroreningar med mycket hög farlighet i 
mark kan hittas inom Skoghalls Bruks område. Det kan även finnas en risk att vissa 
byggnader kan vara förorenade. Skyddsvärdet av fabriksområdet bedöms som lågt på 
grund av stark föroreningspåverkan. Känsligheten bedöms som stor respektive mycket 
stor inom de områden där det finns risk för att människor exponeras för föroreningar 
under arbetstid.12 

10.2 Anmärkningar över kartor, bilaga 1-3 
Se bifogade kartor, bilaga 1-3, över vilka områden som kan vara förorenade. Se även 
kapitel 9. 
 
Anmärkning på karta 1: 
Övriga organiska föreningar så som dioxiner, terpener med mera är utsatt på en stor 
del av industriområdet, det beror på att dessa områden kan vara utfyllda med sediment 
från vattnet utanför fabriken. Detta sediment kan vara förorenat med klorblekt 
fiberslam och kan därför innehålla höga halter dioxin. Även där fiberbassängerna 
tidigare låg kan marken innehålla höga halter av dioxin, då dessa översvämmades 
ibland. Det kan också hittas dioxiner där impregnering vid sågverket skedde.  
 
Det har under inventeringen framkommit att stora mängder petroleumprodukter har 
använts på de områden som är utsatta som förorenade med petroleumprodukter. 
Mycket av denna förorening kan ha följt med grundvattnet ut i älven men det kan även 
ha avdunstat. Ett annat scenario är att stora mängder av petroleumprodukterna 
fortfarande finns kvar i marken och har spridit sig till ett större område än det som är 
utsatt på kartan.  
 
Det är svårt att säga hur mycket av den TRI som har använts som finns kvar på 
området. TRI är lättflyktigt och mycket av det kan redan ha avdunstat men 
verksamheter som har använt TRI i större mängder är utsatta på kartan. 
 
Anmärkningar på karta 2: 
Kvicksilver är utmärkt över hela fabriksområdet på grund av att det inte kan sägas 
med säkerhet vart det exakt kan finnas. Kvicksilver kan ha följt med luten in i fabriken 
och ”smittat” massan, och när det sedan blev fel kok och denna släpptes ut på backen 
kan kvicksilvret ha transporterats ned i backen. Kvicksilvret kan även ha transporterats 
från kemen via luftavgaser till fabriksområdet. Det har dock visats att kemen inte har 
några kvicksilverrester i marken från luftutsläpp, chansen att Skoghalls 
Bruksindustriområde ska vara smittad kan därför betraktas som liten.  
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Det kan även förekomma att ledningar med mera i marken innehåller gamla 
kvicksilverrester och detta kan också bidra till att kvicksilver kommer ut i marken. 
Även de områden som är utfyllda med sediment från älven kan innehålla höga halter 
kvicksilver på grund av Kemens tidigare kvicksilver utsläpp till Skoghallsådran.  
 
Kisaskans utbredning är utsatt enligt Swecos tidigare undersökningar. Om kiskaskan 
har använts som utfyllnads material så finns den troligen över ett mycket större 
område än det som är utsatt. 
 
Anmärkning på karta 3: 
De regioner som är utsatta som utfyllda områden är de som det finns dokumenterat 
om. Det kan dock med säkerhet sägas att större delen av området är utfyllt med bland 
annat mesa, grönlutslam/svartlutslam, barkavfall, älvsediment, sprängsten och 
rivningsmaterial.  
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11 Diskussion 
Resultat diskussion  
Resultatet kan innehålla stora felmarginaler då det saknas mycket av den relevanta 
informationen i kapitlet spridningsförutsättningar, till exempel områdets geologi, 
hydrologi, kemiska markegenskaper, föroreningars lokalisering idag, byggnader och 
anläggningar och tekniska installationer. Det har därför gjorts en förenkling av det 
kapitlet men allt enligt MIFO-modellen. Kartornas resultat visar bara där det har 
förekommit en viss sorts verksamhet som kan leda till olika sorters utsläpp.  
 
Området har riskklassats som en 1:a på grund av den stora mängd kemikalier som har 
hanterats där under en längre tid. Men även på grund av att genomsläppligheten av 
miljöfarliga kemikalier ökar vid områden som är utfyllda med bland annat mesa. Detta 
innebär att exponeringen av miljöfarliga kemikalier ökar för människor och djur. Att 
området ligger så nära vatten bidrar även det till riskklassningen då vattenlevande 
organismer kan ta skada av markföroreningar från industriområdet.  
 
Enligt Yvonne Österlund på Naturvårdsverket så är hela tanken med MIFO-modellen 
att med en begränsad information ändå kunna göra en riskklassning. Riskklassningen  
baseras på det som framkommit under inventeringen, vad som kan misstänkas samt 
tidigare erfarenheter. Metoden är tänkt att ”hellre fälla än fria” ett område, då denna 
klassning bara är första steget i en rad riskbedömningar baserade på mer information 
än den som presenteras i denna inventering. Efter att området undersökts i FAS 2 kan 
det gott och väl framkomma att riskklassen är missbedömd/överskattad och området 
kan då med mer kunskap omklassas. Andra inventeringar visar att pappers/massabruk 
oftast riskklassas som en 1:a, då denna typ av industri har använt och använder stora 
mängder kemikalier.31  

 
 Datakvalitet 

Mycket av det resultat som har framkommit i examensarbetet grundar sig på 
arkivmaterial samt intervjuer med tidigare anställda. Det kan därför betyda att 
resultatet har en stor osäkerhets faktor, det har till exempel skett under intervjuerna att 
en person helt förkastat vad en annan person har uppgett. Uppgifterna har då fått 
värderats och dessa kan ha bedömts inkorrekt i vissa fall.  
 
Information om vad som tidigare föregått vid Skoghalls Bruk har varit väldigt svårt att 
få fram, då mycket av materialet har skickats i väg till andra arkiv samt kasserats. 
Arkiven dit uppgifter skickats har inte legat på samma ort där examensarbetet utförts 
och har därför inte utforskats. För en mer ingående undersökning rekommenderas att 
dessa arkiv gås igenom. Mycket information finns dock vid bruket, men svårigheten 
har varit att finna rätt sorts upplysning. Ett annat stort problem har varit att hitta någon 
vid bruket som vet var informationen kan hämtas. Därför kan mycket bra upplysning 
ha gått förbi och de saknas därmed i denna utredning. Ett förslag till fortsatt arbete 
skulle vara att gå igenom alla gamla dokument samt kartor vid bruket.   
 
Informationen från Skoghalls arkiv kan bestå av många felaktigheter, då det troligtvis 
inte tidigare rapporterades hur stora utsläppen var och vilka ”farliga” kemikalier som 
har använts, då dessa inte vid tidpunkten betraktades som farliga. Enligt pensionärerna 
insågs det inte hur farliga vissa kemikalier var förrän efteråt utan dessa användes både 
mycket och ovarsamt.  
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12 Slutsats 
Efter inhämtad information om brukets historia har hela området klassats som 
riskklass 1. Det beror på den stora mängd kemikalier som använts under årens lopp 
samt den oförsiktighet som har förekommit med miljöfarliga ämnen men även 
ofullständig dokumentation om nuvarande situation.  
 
Många av kemikalierna kan ligga kvar på området men de kan även ha sköljts ut och 
förorenat vattnet runt omkring. Några av de kemikalier som med stor sannolikhet kan 
hittas i marken är förmodligen bly, kvicksilver, arsenik, PCP, PCB. På grund av att 
området har riskklassats som en 1:a bör en fortsatt undersökning göras och då enligt 
MIFO-modellen FAS 2. Det innebär provtagning, uppförande av geokartor, 
spridningsförutsättningar med mera. Efter FAS 2 kan det med en större säkerhet sägas 
ifall marken är så pass förorenad att den behöver saneras.    
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