
INFORMATION  
från barn- och ungdomsförvaltningen

Hej,
 
Jag skriver till er för att berätta att vi har fått information om att flera av gårdarna på våra 
förskolor och skolor behöver åtgärdas. Detta på grund av att det vid provtagningar som 
kommunen gjort hittats förhöjda halter av arsenik i den bergskross som ligger på delar av 
gårdarna. Bergskross används vanligtvis på parkeringsplatser och inte i sandlådor. Det kan 
vara bra att veta om man har ett barn som ofta äter sand eller jord. Totalt är det tre för-
skolor och nio grundskolor som är berörda. 

Jag förstår att det kan väcka oro hos er när ni läser ordet arsenik, därför vill jag vara 
tydlig med att enligt den information vi hat fått från experter ska det inte innebära någon 
akut hälsofara för de barn eller vuxna som vistats på gårdarna. Men självklart kommer 
kommunen att vidta försiktighetsåtgärder och åtgärda de drabbade gårdarna omgående. 
Gårdarna till förskolorna Växthuset, Edda och Brage (vid paviljongerna) samt Sagaskolan 
(vid paviljongerna) kommer att vara först ut att åtgärdas, vilket kommer ske redan under 
julledigheterna. Vi har valt att prioritera förskolorna då små barn i större utsträckning kan 
få i sig bergskross via munnen.  Kommunen kommer att se till att övriga drabbade skol-
gårdar kommer att säkerställas så fort som möjligt. 
 
Nedan hittar ni svar på några av de frågor som ni kan ha. Mer information finns på 
www.sigtuna.se.

 
Vilka förskolor och skolor är det som har förhöjda arsenikhalter på gårdarna?
Kommunen har genomfört mätningar på samtliga kommunala förskolor och skolor som 
har bergskross på sina gårdar under denna höst. Prover har tagits på flera olika platser på 
samma gård. Samma gård har uppvisat olika värden, med i bedömningen som gjorts har 
man utgått från det högsta värdet på varje gård.
 
Följande förskolor och skolor har förhöjda halter av arsenik i den finkorniga bergskrossen 
på gården:
 
Förskolegårdar:
• Växthuset
• Edda
• Brage, vid paviljongerna
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Skolgårdar:
• Centralskolan
• Eddaskolan
• Odensala skola
• Galaxskolan
• Råbergsskolan
• S:t Per skola
• S:ta  Gertrud
• Sagaskolan
• Skepptuna skola

Vad är faran med att det finns arsenik i marken?
Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt i berggrunden. Vid intag är arsenik 
giftigt för människor och djur. Faran kan uppstå om människa eller djur får i sig arsenik, 
i det här fallet genom att äta av bergskrossen på gårdarna.
 
Är det problem att vistas i byggnaderna som står på marken?
Nej det är det inte. Arsenik förångas inte och kan inte komma in i byggnaderna i form av 
ångor.
 
Vilka symptom ger Arsenik om man drabbas av för höga halter?
Arsenikförgiftning yttrar sig i magknip, diarréer och kräkningar.
 
Hur höga halter arsenik krävs för att det ska vara skadligt att få i sig?
När dosen är skadlig är beroende av bland annat kroppsvikt. Antonios Georgelis, docent 
i miljötoxikologi som Sigtuna kommun haft kontakt med säger så här: ”Sett ur toxikolo-
gisk- och hälsosynvinkel är det relativt låga halter arsenik som barnen kan ha fått i sig.” 
 
Vad är bergskross?
Det material som påvisats med förhöjda halter arsenik är det som ofta benämns som 
makadam. Det handlar alltså inte om jord eller sand i sandlådan.

Vilka åtgärder vidtas nu?
Det kommer att vidtas åtgärder på alla de gårdar som påvisats ha förhöjda halter arsenik, 
för att säkerställa att barnen inte kommer åt att äta av bergskrossen. 

Gårdarna på förskolorna kommer att säkerställas först. Åtgärderna kan skilja sig lite åt 
från gård till gård.

Vid ytterligare frågor, kontakta Sigtuna kommuns kontaktcenter på 08-591 260 00, 
eller per mail på kontaktcenter@sigtuna.se

För er som har barn på någon av de förskolor/skolor vars gårdar ska åtgärdas, så kommer 
respektive rektor att skicka ut mer information direkt till er.

Med vänliga hälsningar,
Susana Olsson Casas, förvaltningschef
Barn- och ungdomsförvaltningen
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