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Boliden 

Rönnskär (Sverige) 

Kopparsmältverk 

 

 Smältverk 

 Gruva 

Aitik (Sverige) 

Koppargruva 

Garpenberg (Sverige) 

Zink, silvergruva 

 

Tara (Irland) 

Zinkgruva 
Odda (Norge) 

Zinksmältverk 

 

Kokkola (Finland) 

Zinksmältverk 

 

Harjavalta/Pori (Finland) 

Kopparsmältverk 

Bergsöe (Sverige) 

Blysmältverk 

Boliden Area (Sverige) 

Zink, guldgruvor (5 gruvor) 

 

Kylylahti (Finland) 

Koppargruva 
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Boliden Bergsöe 

 Grundades 1902 i Köpenhamn, 

startades i Landskrona 1942 under 

namnet Paul Bergsöe & Son. 

 

 Förvärvades av Boliden 1979. 

 

 Bergsöe är Nordens enda smältverk 

för blyåtervinning. 

 

 Producerar 45 000 ton bly och 

blylegeringar per år, ca 5 % av 

Europamarknaden för återvunnet 

bly. 

 

 75 anställda (inkl vårt försäljnings-

kontor i Danmark) samt ett stort 

antal entreprenörer. 
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Återvinningsprocess för bly på Boliden Bergsöe 
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Boliden Bergsöes miljöarbete 
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- Bly + andra metaller 

 

- Stoft från processen 

 

- Svaveldioxid (SO2) 

 

- Kolmonoxid (CO) 

 

Processgasfilter 

 

Processgasfilter 

 

Järntillsats + Kalktillsats 

 

Efterbrännkammare 

Minimering av utsläpp till luft via skorsten 

Årsproduktion 2014: ca 45000 ton bly. 

 

Årsutsläpp via skorsten 2014: ca. 14 kg bly. 
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Minimering av utsläpp till vatten 

 

- Bly + andra metaller 

 

Dagvattenverket renar ytvatten från området,  kylvatten till 

gjutningsprocessen, samt vattnet från processreningsverket. 

Processreningsverket där batterisyran neutraliseras och skickas 

vidare till dagvattenverket.  

Årsproduktion 2014: ca 45 000 ton bly. 

 

Mängd vatten som renades 2014: ca 100 000 m³ 

 

Årsutsläpp bly via reningsverk 2014: ca. 1,2 kg bly. 
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Minimering av utsläpp via diffus damning 

- Bly + andra metaller via diffusa utsläppskällor. 

Införda åtgärder: 

‒ Koncentrering av trafik till vissa delar av området. 

‒ Asfaltering av ytor där det förekommer mycket trafik. 

‒ Plantering av gräs på flera ytor. 

‒ Sop/sugmaskin används på området 5 dagar i veckan, områden med mycket trafik prioriteras. 

‒ Vätning av asfaltytor där det förekommer damm och mycket trafik. 

‒ Förbättrad hantering av dammande material, genom vätning. 

‒ Mer sluten hantering av dammande material, filterstoft och askor. 

‒ Vattenkanoner inne i produktionshallar för att minska damning. 

‒ Automatisk tvätt av fordon i portar ut från produktionshallar. 

– Batterikross som minskar risk för bränder. 

– Installation av ett filter för att filtrera luft från allmänventilation i produktionshallar och förbättra 

undertrycket inne i hallarna. 

– Installation av centraldammsugare för att underlätta städning utomhus. 

 



Åtgärder för att minska diffus damning 

Vätning av askor 

Vätning av filterstoft 



Hjultvätt/fordonstvätt i portar 
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Vätning av området 



Boliden Bergsöes miljöarbete 
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Minimering av utsläpp via diffus damning 

- Bly + andra metaller 

Åtgärder under utredning: 

‒ Utvärdering av befintlig och alternativ teknik för rengöring av området, exempelvis Disab 

Disa-Clean. 

‒ Kontroll av portar för att undvika att flera portar är öppna samtidigt för att undvika drag. 

‒ Förkorta transporter på området. 

‒ Fler fordonstvättar i portar ut från produktionshallar. 

‒ Examensarbete för att ta fram metod för att uppskatta risker med diffus damning samt ta 

fram åtgärdsförslag i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. 

‒ Kartläggning av källor till damning och spridning av damm, Assist och COWI. 



Resultat av fallande stoftmätningar 

Boliden Bergsöe 

Kommunens mätningar med NILU-provtagare för fallande stoft 
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Ytterligare mättekniker för diffus damning 

– Riktade provtagningsmätningar för att utvärdera spridning av damm från 

området – Particle flux samplers. 
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Ytterligare mättekniker för diffus damning 

– Med direktvisande instrument kan man följa partikelhalter i realtid och 

snabbare sätta in åtgärder – TSI Dusttrak.  
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Ytterligare mättekniker för diffus damning 

– Vi undersöker även tekniker för att kvantifiera och analysera det material 

som finns på marken. 

– Provtagningstekniker utvecklade av Statens väg och 

trafikforskningsinstitut (VTI). 

Wet dust sampler (WDS) 

Duster II 



Framtidsplaner  

  

 

 Bergsöe undersöker möjligheten att söka 

utökat produktionstillstånd. Detta  skulle 

skapa nya arbetstillfällen samt ge ett bättre 

anläggningsutnyttjande. 

 

 Vi arbetar dagligen med införandet av New 

Boliden Way, ett leanprogram med fokus 

på  bl a säkerhet, eliminera förluster, 

ordning och reda, ledarskap, medarbetar-

skap osv. 

 

 Utöver utveckling av kärnverksamheten 

utvärderar vi nya verksamheter på 

Bergsöe för att dra nytta av de tillgångar vi 

har, bl a värme, mark, byggnader, 

kompetens och läge. 
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Fräscha ögon 

 Vi vill förbättra oss på alla plan! 

 

 Har du sett/hört något som du vill 

förmedla till oss? Vi tar tacksamt 

emot synpunkter, lämna dem gärna 

till din guide. Tack! 
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Information för besökare på Boliden 

Bergsöe AB 

Varning för Heta Ytor 

Varning för Stänk av metall eller syra. 

Varning för Tung trafik 

Lyssna på Guidens anvisningar under rundturen och lämna inte gruppen. 

Känner du osäkerhet om något, fråga din guide. 

Besökare skall vara klädda med gul hjälm, glasögon, skyddsrock och 

gummistövlar med stålhätta under rundturen på fabriksområdet. Vid behov 

finns handskar, öronproppar och andningsskydd att låna. 


