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Information till boende i Berg 
Markundersökningar och förhöjda markvärden 
 
I höstas informerade vi om att det i samband med ett pågående planarbete i Berg, har 
påträffats förhöjda halter av markradon och även olika tungmetaller i jorden, främst 
arsenik och kadmium. Värdena är naturligt betingade och kommer från berggrunden 
som består av alunskiffer.   
 
För att få en tydligare bild av utbredningen, har vi gjort ytterligare undersökningar 
avseende tungmetaller på allmän mark i Berg och Ljungsbro.  
 
Resultat från undersökningarna 
Uppmätta halter av arsenik och kadmium, i Berg och vid Runkällevägen i 
Ljungsbros östra del, överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning, d.v.s. de riktvärden som är satta för att skydda människors hälsa 
och miljö. Både arsenik och kadmium är grundämnen som kan vara naturligt höga i 
vissa områden med alunskifferberggrund eller sandsten. 
 
Kan jag ha fått i mig metallerna? 
På grund av den naturliga förekomsten i åkermark, kan vi få i oss dessa metaller via 
den vanliga maten. Om man har odlat grönsaker i Berg finns en risk att man har fått i 
sig lite mer kadmium och arsenik än normalt.  
 
Både arsenik och kadmium tas lätt upp av svamp, rotfrukter, bladgrönsaker, 
spannmål och mindre i bär och frukt. Hur mycket som tas upp beror bland annat på 
jordens struktur och pH-värde.  
 
Är metallerna skadliga? 
Både arsenik och kadmium kan ge hälsoeffekter på längre sikt. Känsligast är foster 
och små barn. Arsenik kan påverka immunförsvaret och tillväxten. Kadmium kan 
bidra till benskörhet, njurpåverkan, påverkan på fostertillväxt och effekter på 
nervsystemets utveckling.  
 
Även om metallhalterna i grönsaker, frukt och bär skulle ha varit förhöjda, så måste 
man ha ätit av dem kontinuerligt under lång tid för att negativa effekter ska uppstå. 
Det är alltså inte farligt att äta dem någon gång ibland.  

 



 

Risken att påverkas negativt av metallerna beror också på andra faktorer som livsstil, 
kost, rökning, ärftlighet, när och hur länge man har fått i sig metallerna.  
 
Vad kan du göra själv om du bor i ett område med naturligt förhöjda 
metallhalter? 

 
• Om du vill odla egna grönsaker/rotfrukter, gör det i köpt kontrollerad jord. 
• Odla gärna i pallkragar avsedda för odling (dvs. inte impregnerat virke) eller 

byt ut jorden i trädgårdslanden. 
• Om du har egen brunn, kontrollera den för metallanalyser. Särskilt viktigt är 

det att kontrollera brunnsvattnet om det används som dricksvatten av barn 
och gravida kvinnor. 

Vad händer nu? 
Om du och dina grannar vill ha reda på hur höga metallhalterna är i era hemodlade 
grönsaker och rotfrukter kan ni kontakta Miljökontoret. Vi kan hjälpa till med 
kostnaderna för ett antal analyser mot att vi får kännedom om uppmätta halter. Vi 
kan då göra en fördjupad riskbedömning med hjälp av Arbets- och miljömedicin.  
 
Information läggs löpande ut på vår hemsida: www.linkoping.se/berg_gtu 
 
 
 
Vid frågor är ni välkomna att höra av er till någon av oss:  
Reidar Danielsson, miljökontoret, tel: 013-20 67 47,  
e-post: miljokontoret@linkoping.se  
Ingela Helmfrid, Arbets- och miljömedicin, tel: 010-103 14 25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du är alltid välkommen att kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på 
besöksadress Drottninggatan 45 eller Kundtjänst 013-20 64 00 om du har allmänna 
frågor.  
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