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Förord 

Under perioden 1998-2000 har Statens geotekniska institut (SGI) genomfört en särskild satsning 
inom område "risk". Satsningen har utformats som ett ramprojekt. I uppdraget från regeringen 
har bl a ingått att SGI i samråd med andra aktörer i samhället ska bedriva utveckling av modeller 
för riskvärdering. Föreliggande projekt, som till lika delar finansierats av SGI och Banverket, har 
utgjort en del i detta ramprojekt. 

Behovet av att objektivt kunna bedöma risker i miljösammanhang är stort. Naturvårdsverket har 
tagit fram generella riktvärden för förorenad mark som gäller för hela Sverige. Eftersom förut
sättningar för spridning, upptag, exponering från andra källor skiljer sig mellan olika platser kan 
det finnas behov av att istället göra platsspecifika bedömningar, baserade på platsspecifika rit
kvärden. En förstudie har därför genomförts med syfte att inventera och utvärdera några olika 
riskbedömningsmodeller. 

Förstudien har huvudsakligen utförts av Pär-Erik Back, Karin Axelström och Maria Carling vid 
SGI. I projektets referensgrupp har Niklas Löwegren, Banverket samt Lennart Dock, Institutet 
för miljömedicin (IMM) ingått. Synpunkter har även inhämtats från Fredrika Östlund (f d Nor
man) vid Naturvårdsverket. 

Projektet har dnr 1-9812-667 vid SGI och dnr S98-1370/08 vid Banverket. 
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SAMMANFATTNING 

I samarbete med Banverket har Statens geotekniska institut (SGI) genomfört en förstudie avse
ende "Platsspecifika riktvärden för f d impregneringsplatser". Syftet har varit att kartlägga och 
utvärdera olika riskbedömningssystem så att en rationell platsspecifik riskbedömning av Banver
kets impregneringsplatser ska kunna genomföras i ett senare skede. 

Banverkets impregneringsverksamhet har främst skett vid två ambulerande impregneringsverk 
på ett 40-tal platser i landet. Verksamheten har lett till förorening av mark och grundvatten i va
rierande omfattning. Vid impregneringen har främst kreosot och metallbaserade träskyddsmedel 
med krom, koppar, arsenik och zink använts. Idag sker all impregnering av Banverkets sliprar 
vid en stationär anläggning i Nässjö. 

Vid riskbedömning av förorenad mark är bl a följande faktorer av betydelse: 
förekommande ämnen 
toxicitet hos förekommande ämnen 
halter och mängder 
spridningsförutsättningar 
exponeringssitutation 
biotillgänglighet 
omgivningens känslighet/skyddsvärde 
ämnenas lakbarhet, omvandling och nedbrytning 

För att kunna välja lämplig modell för platsspecifika riskbedömningar måste man bestämma vil
ka krav man ska ställa på modellen. Vad ska modellen klara av? Vilka ämnen är intressanta vid f 
d impregneringsplaster? Vilka exponeringsvägar är relevanta för impregneringsmedel? Vilka 
spridningsmekanismer kan vara aktuella? I rapporten diskuteras dessa frågeställningar och en 
kravspecifikation redovisas. 

En översiktlig inventering av modeller för platsspecifik riskbedömning av förorenade markom
råden har genomförts inom ramen för projektet. Med utgångspunkt från denna inventering och 
den kravspecifikation som fastställts valdes den nederländska modellen Risc-Human samt Na
turvårdsverkets generella modell för vidare studier. 

Uppbyggnaden av de två modellerna har studerats och beräkningar av riktvärden baserat på ett 
idealiserat fall har utförts. En slutsats är att modellerna inte är direkt jämförbara. De har var och 
en sina för- och nackdelar. Sammanfattningsvis rekommenderas dock att man i första hand an
vänder Naturvårdsverkets modell för att ta fram platsspecifika riktvärden för f d impregnerings
platser. Anledningen till detta är bl a att Risc-Human är relativt komplicerad att använda i för
hållande till Naturvårdsverkets modell, att modellen saknar vissa transportberäkningar och att 
den inte är baserad på svenska förhållanden. För att underlätta användandet av Naturvårdsverkets 
modell är det dock nödvändigt att ta fram någon typ av kalkylprogram, t ex att vidareutveckla det 
Excel-program som tagits fram inom ramen för detta projekt. 
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Platsspecifika riktvärden för f d impregneringsanläggningar 

1 UPPDRAG 

I samarbete med Banverket har Statens geotekniska institut (SGI) genomfört en förstudie avse
ende "platsspecifik riskvärdering av kreosotförorenade markområden". Under projektets gång 
har projektets namn ändrats till "Platsspecifika riktvärden för f d impregneringsplatser". 

Projektet har till lika delar finansierats av Banverket och SGI. 

Förstudien har huvudsakligen utförts av Pär-Erik Back, Karin Axelström och Maria Carling vid 
SGI. I projektets referensgrupp har Niklas Löwegren, Banverket samt Lennart Dock, IMM in
gått. Synpunkter har även inhämtats från Fredrika Östlund (f d Norman) vid Naturvårdsverket. 

2 BAKGRUND OCH SYFTE 

Under perioden 1998-2000 genomför SGI en särskild satsning inom området "risk". I uppdraget 
från regeringen ingår att SGI ska bedriva utveckling av modeller för riskvärdering i samråd med 
andra aktörer i samhället. Avsikten är att man inom de närmaste åren på ett säkrare sätt ska kun
na kvantifiera risker och optimera konstruktioner vid planering och byggande. Den särskilda 
satsningen har omfattat riskvärdering/riskbedömning inom både traditionell geoteknik och mil
jögeoteknik. 

Behovet av att objektivt kunna bedöma risker i miljösammanhang är stort. Naturvårdsverket har 
tagit fram generella riktvärden för förorenad mark som gäller för hela Sverige (Naturvårdsverket, 
1997a). Eftersom förutsättningar för spridning, upptag, exponering från andra källor skiljer sig 
mellan olika platser kan det finnas behov av att istället göra platsspecifika bedömningar. 

Det ursprungliga syftet med föreliggande projekt var att kartlägga och utvärdera olika riskbe
dömningssystem för kreosotförorenade markområden så att en rationell platsspecifik riskbe
dömning av Banverkets impregneringsplatser skulle kunna utföras i ett senare skede. Arbetet har 
dock utvidgats till att gälla f d impregneringsplatser, d v s förutom de som förorenats av kreosot 
även de som är förorenade av andra träskyddsmedel(med arsenik, koppar, krom och zink som 
verksamma beståndsdelar). 

I föreliggande arbete har en inventering av de modeller som finns idag gjorts, eftersom Natur
vårdsverkets modell och de modeller som studerades i samband med framtagandet av denna, har 
hunnit bli några år. 
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Förstudien har omfattat följande moment: 
kravspecifikation på riskbedömningsmodell 
inventering av riskbedömningsmodeller 
utvärdering av modeller 
test av vald modell på idealiserat fall 
förslag till fortsättning 
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3 METODIK FÖR RISKBEDÖMNING AV FÖRORENAD MARK 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 1997a) har tagits 
fram för att gälla hela Sverige. I vissa fall finns behov av att istället använda platsspecifika rikt
värden. Man undersöker då om förhållandena på platsen markant avviker från de förhållanden 
och förutsättningar som antagits vid framtagandet av de generella riktvärdena. Vid beräkning av 
platsspecifika riktvärden kan modellen för generella riktvärden användas, med andra indata (spe
cifika för aktuellt objekt och förorening). Även andra modeller och metoder kan användas (Na
turvårdsverket, 1997a). Det är då viktigt att utgå från samma risknivåer som använts vid beräk
ningarna av de generella riktvärdena. 

Ett exempel på platsspecifika riktvärden är de riktvärden för vissa metaller som tagits fram för 
Falun i en fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning (Falu kommun, 1998). Anledningen att des
sa riktvärden togs fram är att att de förutsättningar som råder i Falun (markförhållanden, me
tallernas förekomstform och biotillgänglighet) i flera viktiga avseende skiljer sig från de förhål
landen som antogs vid framtagandet av de generella riktvärdena. 

För förorenade bensinstationer har Naturvårdsverkets generella modell utvecklats vidare och 
kompletterats med ytterligare ett antal ämnen (Naturvårdsverket, 1998a) samt grundvatten. 

3.1 Riskbegrepp 

Några entydiga begrepp finns inte inom "risk-området". Följande definitioner används i denna 
rapport (baserar sig i huvudsak på definitionerna i Hartlen et al., 1999): 

Risk - en funktion av sannolikheten att en negativ händelse ska inträffa och dess konsekvenser. 

Riskbedömning- beskrivning och kvantifiering av riskerna, vilket inkluderar problemformule
ring och exponeringsanalys. 

Riskvärdering - görs efter, eller parallellt med, riskbedömning. Riskerna värderas i förhållande 
till andra aspekter såsom kostnader, teknik och politiska värderingar. 

3.2 Riskbedömning 

En riskbedömning görs för att svara på bl a följande frågor: 
Vilka och hur stora riskerna är med dagens och framtidens situation om inga åtgärder vidtas? 
Hur låga bör nivåerna vara för att riskerna för människor och miljö ska kunna accepteras? 

Vid en riskbedömning av förorenade områden görs en samlad bedömning av: 

Föroreningarnas farlighet. Hur hälso- och miljöfarliga är de föroreningar som förekommer på 
platsen? 
Föroreningsnivå. Hur förorenad är platsen (halter och mängder)? 
Utbredning/spridningsförutsättningar. Hur är föroreningens utbredning? Vilka är förutsätt
ningarna för vidare spridning? 
Känslighet/skyddsvärde. Hur kan människor, växter och djur exponeras? Hur allvarligt är 
detta? 
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Riskbedömning för förorenade områden gäller både människor och miljö, och riskerna bedöms i 
ett långt tidsperspektiv (tusentals år). Risker för människor bedöms på individnivå, medan ris
kerna för miljön bedöms utifrån ett bredare perspektiv - riskerna för hela växt- och/eller 
djursamhällen. När det gäller markanvändning bör tidsaspekten beaktas, exploatering m m kan 
förändra förutsättningarna för hur marken används i framtiden. 

Riskbedömning kan genomföras med varierande ambitionsnivå och säkerhet. Oavsett ambitions
nivå och dataunderlag bör man utgå från samma principiella bedömningar och kriterier. Ju större 
osäkerheter som finns i underlaget, desto strängare bör riskbedömningen göras. Naturvårdsverket 
definierar tre nivåer av riskbedömning (Naturvårdsverket, 1997a): 

1. riskklassning 
2. förenklad riskbedömning 
3. fördjupad riskbedömning 

I riskklassningen som görs i samband med inventering av förorenade områden, bedöms om ob
jektet är förorenat av lokal påverkan och hur stora riskerna är för oönskade effekter. Riskklass
ningen ligger framför allt till grund för prioritering mellan objekt när det gäller insatser. För ar
betet med riskklassning används den sk MIFO-metodiken (Naturvårdsverket, 1998b). 

I första delen av en förenklad riskbedömning tas ställning till om de generella riktvärden är till
ämpliga. Dessa används sedan för bedömning av föroreningsnivå och åtgärdsbehov. 

En fördjupad riskbedömning görs där man inte kan eller vill använda generella riktvärden . Syf
tet med en fördjupad riskbedömning är detsamma som för en förenklad riskbedömning, dvs att 
avgöra föroreningsgrad, åtgärdsbehov och åtgärdsmål. 

I många länder har man tagit fram ett ramverk för riskbedömning av förorenad mark. Vanligtvis 
beaktas följande (Risk Assessment for Contaminated Sites in Europe, 1998): 

hälsorisker; huvudsakligen baserat på enskilda ämnens toxicitet 
miljörisker; fastställs vanligtvis med utgångspunkt från den högsta halt då inga effekter ob
serveras på indiktororganismer (NOEC= no observed effect concentration) 
risker för vattentäkter; fastställs vanligtvis i relation till urlakning från förorenad jord, dis
persionen av förorening i grundvatten och ytvatten samt dricksvattenkriterier. 
konstruktionsmaterial: effekterna från markförorening på konstruktioner och konstruktions
material beaktas i vissa länder 

Det är viktigt att komma ihåg att ett framtaget riktvärde inte utgör ett exakt värde där allt över 
riktvärdet är farligt medan en halt under riktvärdet är ofarlig. Riktvärdet anger storleksordningen 
för vid vilken halt som riskerna kan accepteras. Med riktvärde avses en halt av ett ämne eller en 
ämnesgrupp som i ett visst exponeringsscenario ej förväntas medföra negativa hälsoeffekter och 
endast begränsade miljöeffekter. Riktvärdet är inte detsamma som gränsvärde för sanering (dvs 
acceptabla resthalter), eftersom de inte är utarbetade med hänsyn tagen till teknik och ekonomi 
(Naturvårdsverket, 1997a). 
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IMPREGNERINGSPLATSER- BAKGRUND 

Naturvårdsverket (1999) ger i en rapport en bakgrund till problemen avseende förorenad mark 
vid träskyddsanläggningar. 

Träskyddsbehandling i industriell skala har bedrivits i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Under 
de första hundra åren producerades huvudsakligen kreosotimpregnerade slipers och stolpar. Nu
mera utgör produktionen av sågat virke huvuddelen av den totala årliga produktionen. 

Fem olika impregneringsmetoder används eller har använts i Sverige: saftförträngning (Bou
cheri), open tank, tryck- och vakuumimpregnering samt doppning. 

Under åren har många olika träskyddsmedel använts. Kreosot, en destillationsfraktion från sten
kolstjära, har utnyttjats sedan början av 1900-talet för tryckimpregnering. På 1940-talet kom 
även andra alternativ. Olika krombaserade vattenlösningar, tillsammans med arsenik, koppar, 
fosfor, bor och/eller zink, har också utnyttjats vid tryckimpregnering. Ammoniakaliska koppar
medel innehållande kopparsalter och pentaklorfenol började användas på 1950-talet. 1978 för
bjöds pentaklorfenol vilket innebar att andra typer av kopparbaserade medel utvecklades. 

Organiska tenn.föreningar, organiska kvicksilver.föreningar och organiskafungicider är andra 
medel som används eller har använts vid impregneringsanläggningar. 

Totalt har träimpregnering, med olika metoder och träskyddsmedel, utförts vid ca 400 anlägg
ningar i Sverige. Av dessa var ca en :fjärdedel i drift år 1996. Dessutom har doppning bedrivits 
vid flera hundra sågverk. 

Tabell I. Föroreningskällor inom en träskyddsanläggning (Naturvårdsverket, 1999). 

A11läf!f!llillf!Sdel Förore11il1fl fle11om 
Plats för hantering, lagring och beredning av Spill och läckage 
träskyddsmedel 
Plats för behandling Spill och läckage samt dropp från nvbehandlat trä 
Transportyta Dropp från behandlat trä samt avrinning och av-

skrap från transportutrustning 
Upp lagsplats Dropp från behandlat trä 
Deponeringsplats Utlakning från slam samt bark och trä som inne-

håller träskyddsmedel 
Dag- och spillvatten Läckage samt utsläpp till recipient 

Under olika delar av impregneringsprocessen kan träskyddsmedel ha spridits till mark, grund
vatten och sediment. De viktigaste föroreningskälloma presenteras i Tabell 1. 

Vanligtvis är det marken nära själva impregneringsutrustningen som är mest förorenad, men 
även marken under lagerplatser kan vara kraftigt förorenad. 

På uppdrag av Banverket utför SGI för närvarande en inventering av tidigare och pågående imp
regneringsverksamhet inom Banverket. En översiktlig beskrivning av impregneringsverksam
heten finns i den slutrapport från genomgången av Banverkets miljögeotekniska verksamhet 
(Banverket, 1999). Totalt har 48 platser identifierats där SJ/Banverket bedrivit impregnerings
verksamhet. Vid 27 platser har förorening konstaterats men sanering har utförts vid några av 
objekten. Kreosot har noterats på 16 platser och arsenik på 23. Ett flertal objekt är således för-
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orenade av både kreosot och arsenik. Det förekommer även platser som ännu inte lokaliserats 
eller undersökts. 

Banverkets impregneringsverksamhet har främst skett vid två ambulerande impregneringsverk 
på ett 40-tal platser i landet. Verksamheten har lett till förorening av mark och grundvatten i va
rierande omfattning. År 1986 upphörde den ambulerande impregneringsverksamheten. Idag sker 
all impregnering av Banverkets sliprar vid en stationär anläggning i Nässjö. 

Kreosotolja är det vanligast använda impregneringsmedlet, men även andra medel har använts, 
främst CCA-medel och sk Bolidensalt. CCA-medel innehåller krom, koppar och arsenik och 
Bolidensalt är ett liknande medel som huvudsakligen användes under krigsåren på 1940-talet. 
Det innehåller främst metallerna arsenik, krom och zink. 

I föreliggande rapport behandlas därför i första hand kreosot och metallbaserade träskyddsmedel 
med krom, koppar, arsenik och zink. 
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5 VIKTIGA FAKTORER VID RISKBEDÖMNING 

Vid riskbedömning av förorenad mark är följande faktorer av betydelse: 

förekommande ämnen 
toxicitet hos förekommande ämnen 
halter och mängder 
spridningsförutsättningar 
exponeringssituation 
biotillgänglighet 
omgivningens känslighet/skyddsvärde 
ämnenas lakbarhet, omvandling och nedbrytning 

5.1 Förekommande ämnen - föroreningarnas sammansättning 

Kreosot är en destillatfraktion av stenkolstjära och består av olika polycykliska aromatiska kol
väten (P AH), fenolämnen samt kväve-, syre-, och svavelinnehållande heterocykliska föreningar 
(Bilaga A; Naturvårdsverket, 1999). Ett fatal ämnen representerar totalt ca 40-45 vikts-% av alla 
de ämnen som finns i kreosot. Sammansättningen i kreosot har förändrats under årens lopp så att 
produkten idag är mer specifik och ändamålsenlig (Östberg, 2000). Det är särskilt halterna av 
lättflyktiga ämnen och vissa PAH som benso(a)pyren som minskat (Naturvårdsverket, 1999). 

Det bör dock påpekas att sammansättningen hos den kreosot som kan finnas som förorening i 
marken skiljer sig från den ursprungliga produktens sammansättning. 

CCA-medel innehåller en blandning av några av följande ämnen (Naturvårdsverket, 1999): 
- kromtrioxid 
- natriumdikromat 
- diarsenikpentoxid 
- koppar(II)oxid 
- koppar(II)sulfat 

Sammansättningen och innehållet har förändrats under åren. Halterna av arsenik är något lägre i 
dagens CCA-medel, medan halterna av krom är något högre. Denna förändring är dock inte en
tydig. 

Krom- och kopparmedel innehåller en blandning av några av följande ämnen (Naturvårdsverket, 
1999): 
- kromtrioxid 
- natriumdikromat 
- koppar(II)oxid 
- koppar(II)sulfat 
- fosforsyra 
- borsyra 

5.2 Toxicitet hos förekommande ämnen - farlighetsbedömning 

Ett exempel på bedömning av olika föroreningars farlighet finns redovisad i tabellform i en rap
port avseende metodik för inventering av förorenade områden från Naturvårdsverket ( 1999). 
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Koppar och krom (III) är där klassat som ämnen med hög farlighet, medan arsenik, krom (VI) 
och kreosot är klassat som ämnen med mycket hög farlighet. Med farlighet avses i samman
hanget ämnets inneboende möjligheter att skada människa och miljö (toxicitet). 

5.2.1 Hälsofarlighet - risker för människors hälsa 

Riskerna för hälsoeffekter vid kemikalieexponering är beroende av ämnets toxicitet, expone
ringens omfattning och varaktighet samt individens känslighet vilken kan bero på t ex ärftliga 
faktorer, ålder och kön. 

Många ämnen uppvisar olika toxicitet och verkan i olika kemiska former. Ett exempel är krom 
som i trevärd form är ett spårämne som i små mängder behövs för människan. Sexvärt krom där
emot är mycket toxiskt för människor. Vissa ämnen uppvisar akuttoxiska effekter och kan ge 
skador redan efter enstaka exponeringstillfällen, medan andra medför kroniska skador efter upp
repad exponering under lång tid. 

En stor del av de toxikologiska data som används vid riskbedömning av förorenad mark baserar 
sig på djurförsök. Dessa försök har ofta utförts i något annat syfte än att bedöma förorenad mark 
(tex för att definiera ett "acceptabelt dagligt intag" och fastställa gränsvärden för tillsatser och 
miljöföroreningar i mat), vilket innebär att resultaten inte alltid är ändamålsenliga för en riskbe
dömning av förorenad mark. De flesta dosberäkningar är därför mycket konservativa då det gäl
ler exponering för markförorening (Risk Assessment for Contaminated Sites in Europe, 1998). 
Hur riskerna bedöms och vilka acceptanskriterier som kan användas beskrivs i kapitel 5.6. 

I en rapport från Naturvårdsverket (1999) beskrivs hälsofarligheten hos några träskyddsmedel. 

Vattenlösliga arsenikföreningar absorberas snabbt och effektivt i mag-tarmkanalen. Arsenik 
har hög akut toxicitet, den dödliga dosen vid intag kan motsvara på 1-2 mg arsenik per kg kropp
svikt. Långvarig exponering för lägre doser kan ge upphov till pigmenteringsförändringar, ska
dor på perifera nerver och olika former av cancer. Inandning av arsenikföreningar kan inducera 
lungcancer. 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för arsenik är satt med hänsyn tagen till den naturliga bak
grundshalten. Ett cancerriskbaserat riktvärde hamnar väsentligt lägre. 

Koppar är ett spårämne som är livsnödvändigt för människor. Vid höga intag, 15-75 mg/kg 
kroppsvikt, kan emellertid skador uppstå på mag-tarmkanalen, liksom på lever och njurar (Na
turvårdsverket, 1999). 

Krom i trevärd f01m (Cr3+) anses vara ett essentiellt spårämne hos människa. Sexvärt krom 
(Cr6+) är däremot toxiskt och ger hudskador vid hudkontakt och lungskador, inklusive lungcan
cer, vid inandning. Den dödliga dosen av sexvärt krom uppges vara 10 mg/kg kroppsvikt. Lägre 
dos och exponering genom inandning (2-20 mg krorn/m3

) under lång tid ger lungskador. I 
träskyddsmedlen förekommer krom som sexvärt krom, som ganska snart reduceras till trevärt 
krom när det kommer ut i miljön (Naturvårdsverket, 1999). 

Även zink är ett viktigt spårämne för människor. Intag av stora mängder kan leda till förgift
ning, men skillnaden mellan normaldos och toxisk dos är mycket stor. Förgiftningssymptom är 
bl a illamående och försämrad muskelkoordination. 
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Hälsoeffekterna av kreosot är främst förknippade med innehållet av P AH. Den viktigaste expo
neringsvägen för PAH i mark anses vara hudkontakt med förorenad jord (Naturvårdsverket, 
1999). Hudcancer är den allvarligaste effekten. Kreosot kan även orsaka hudirritation och 
brännsår, särskilt i samband med solexponering. Även inandning av kreosot kan orsaka cancer. I 
Kemikalieinspektionens rapport (1994) pekas framför allt fyra PAH-er ut som hälsofarliga: 
benso(a)pyren, benso(a)antracen, benso(b)fluoranten, di-benso(a,h)antracen. För dessa ämnen 
har tumörer dokumenterats vid så låga doser som 0,03 mg/kg,dag. Uppskattningsvis minst 3% av 
kreosot består av cancerframkallande ämnen. När det gäller kreosot i mark är andelen vanligen 
högre (Naturvårdsverket, 1999). Sammansättningen av kreosot i mark förändras med tiden bero
ende på bl a nedbrytning och avdunstning av lättare kolväten. 

5.2.2 Miljöfarlighet - risker för ekosystem 

Miljöfarligheten hos ett ämne definieras som dess skadeeffekter på individer och populationer 
och strukturer inom ekologiska system. Vid bedömning av ett ämnes miljöfarlighet är flera olika 
egenskaper viktiga såsom ämnets toxicitet, nedbrytbarhet och bioackumulerbarhet. 

Syftet med träimpregneringsmedel är att motverka bl a svamp- och rötangrepp i trä. Det är därför 
naturligt att dessa produkter innehåller ämnen som är ekotoxiska, eftersom det är den egenska
pen som eftersöks. 

Arsenik uppvisar hög toxicitet i både vatten- och markmiljö. Djurförsök har visat att arsenikin
nehållande jord från träimpregneringsanläggningar kan ge allvarliga skador (V ahter, 1988). 
Toxiska effekter på växter beror på tillgängligheten av arsenik. Skördeminskningar har konstate
rats vid arsenikhalter i markvattnet på 0,25 mg/1, motsvarande totalhalter i marken mellan 90 och 
900 mg/kg. Växtodlingsförsök som utförts vid Televerkets impregneringsverk i Hjältevad har 
visat att den tillgängliga mängden arsenik kan minska genom kalkning av arsenikförorenad jord 
(Naturvårdsverket, 1999). 

Koppar är toxiskt för såväl land- som vattenlevande organismer. På växter kan tillväxthämning, 
dålig utveckling av rotsystem och missfärgning av blad förekomma. Krom (i trevärd form) och 
zink är generellt sett mindre toxiska än koppar (Naturvårdsverket, 1999). 

Kreosot uppvisar toxiska effekter på vattenlevande organismer. Toxiciteten är högre för kreo
sotprodukten än för de enskilda ingående ämnena. Även mutagena effekter har påvisats. I mark
miljö har effekter liknande brännskador och minskad tillväxt konstaterats på växter som kommit 
i direkt kontakt med impregnerat trä (Naturvårdsverket, 1999). LC50-värdena för flertalet vat
tenorganismer ligger på halter omkring eller under 1 mg/1 (Kemikalieinspektionen, 1994). 

5.2.3 Biotillgänglighet 

Det är inte bara exponeringsdosens storlek som är intressant vid bedömning av hälso- och miljö
risker. Olika ämnen har olika benägenhet att tas upp i blodet beroende på bl a exponeringsväg, 
exponeringsmedium och förekomstform. Den andel av exponeringsdosen som tas upp i blodet 
och därmed ger en toxikologiskt aktiv dos kan uttryckas som ett ämnes biotillgänglighet. Vid 
exponering för ett ämne via intag av förorenad jord påverkas ämnets biotillgänglighet av ett stort 
antal faktorer tex: 

koncentrationen av det aktuella ämnet i jorden 
- jordens kemiska och fysikaliska egenskaper (fuktighet, andel organiskt material, mineral

sammansättning, partikelstorlek etc) 
ämnets kemiska egenskaper 
fysiologiska faktorer som ålder och näringsstatus 
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När "tolerabelt dagligt intag" definieras för enskilda kemiska ämnen tas viss hänsyn till biotill
gängligheten. Oftast baseras det på biotillgängligheten av ämnet när det förekommer i födan. 

Biotillgängligheten är också betydelsefull när det gäller att bedöma ekotoxikologiska risker kan 
då definieras annorlunda, t ex som vattenlöslighet eller den andel som kan tas upp i växter. 

För närvarande pågår arbete inom CLARINET, ett EU-projekt om förorenad mark, med att ut
veckla undersökningsmetoder för biotillgänglighet av markföroreningar. 

5.2.4 Synergistiska och antagonistiska effekter 

En samtidig exponering för en blandning av kemikalier är ett generellt problem i miljöriskbe
dömningar. En sådan exponering kan ge synergistiska eller antagonistiska effekter. Eftersom 
antalet kombinationer av farliga ämnen är mycket stort finns det små möjligheter att på ett sys
tematiskt sätt testa olika blandningars farlighet. 

WHO konstaterar (Risk Assessment for Contaminated Sites in Europe, 1998) att särskild upp
märksamhet krävs när ett antal föroreningar med liknande toxikologiska effekter ligger nära re
spektive gränsvärde. Frågan är dock vad som menas med "likande toxikologiska effekter". 

Toxiciteten hos några större grupper med liknande struktur (tex dioxiner, furaner, PAH) kan 
uppskattas genom att man använder en toxicitetekvivalentfaktor (TEF). Detta angreppssätt an
vänds bl a i Sverige vid bestämning av riktvärde för dioxin-lika PCB. 

En synergieffekt har observerats för kreosot. Toxiciteten var högre för kreosotprodukten än för 
de enskilda ingående ämnena vid test på vattenlevande organismer (Naturvårdsverket, 1999). 

5.2.5 Bioackumulation 

Ett antal komponenter i kreosot är bioackumulerbara. Bioackumulation innebär att ämnena an
lagras i organismen, dvs att upptagshastigheten är högre än hastigheten för nedbrytning och ut
söndring. 

5.3 Spridningsförutsättningar 

Föroreningsspridning i marken beror dels påjordlagrens och grundvattnets egenskaper, dels på 
de aktuella föroreningarnas egenskaper. Bl a följande faktorer är viktiga: 

kornstorleksfördelning 
hydraulisk konduktivitet 
hydraulisk gradient 
lerhalt (specifik yta, laddning) 
organisk halt 
pH, redox i marken 

En hög halt av lerpartiklar och organiskt material ger i allmänhet en minskad rörlighet av förore
ningen. Förändringar i pH och redox kan ge både en ökad och en minskad rörlighet. 

Karakteristiskt för mark förorenad av träimpregneringsmedel är att halterna varierar kraftigt även 
på korta avstånd. Ett statistiskt betraktelsesätt avseende halter och utbredning är därför att före
dra (Naturvårdsverket, 1999). 
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5.3.1 Fördelning av föroreningar mellan olika faser i miljön 

Hur föroreningarna fördelar sig i marken har stor betydelse för den fortsatta spridningen, vilket i 
sin tur påverkar hur bl a människor i omgivningen exponeras. 

Föroreningar i mark kan uppträda i olika former och i olika faser i miljön. Fyra olika former kan 
särskiljas (Naturvårdsverket, 1999): 

som separat fas 
bundna till jordpartiklar 
lösta i vatten 
i gasfas 

Föroreningar i gasform uppträder huvudsakligen i den omättade zonen över grundvattenytan. De 
tre andra formerna kan förekomma både över och under grundvattenytan. 

Flera olika faktorer påverkar fördelningen mellan de olika faser som föroreningarna uppträder i. 
Dels har föroreningens egenskaper betydelse, dels egenskaperna hos jord och grundvatten. I 
många riskbedömningsmodeller antas att halterna i de olika faserna i marken befinner sig i jäm
vikt. 

Fördelningen mellan olika faser brukar beskrivas med hjälp av jämviktssamband. För oorganiska 
ämnen används empiriskt uppmätta fördelningskonstanter, sk Kd-värden. Kd-värden är oftast 
angivna för rumstemperatur, temperaturen har dock marginell betydelse. För organiska ämnen 
finns ofta inte Kd-värden tillgängliga. I stället brukar man uppskatta Kd-värdena utifrån andelen 
organiskt kol i jorden och ämnets fördelningskonstant mellan vatten och organiskt kol. Det är en 
god korrelation mellan Kd-värdet och halten organiskt kol i jorden och ofta antar man därför ett 
linjärt samband mellan dessa parametrar. Markens pH har stor betydelse för Kd-värdet och i vissa 
fall korrigerar man Kd-värdet med avseende på pH. 

Elert et al. (1994) pekar på att de riktvärden som finns för jord och grundvatten (nationellt och 
internationellt) ofta är framtagna samtidigt och att det är viktigt att dessa stämmer överens. 

5.3.2 Transport och omvandling av föroreningar 

Föroreningarna kan spridas vidare från den ursprungliga föroreningskällan. I Figur 1 finns ex
empel på transportvägar. Enligt Kemakta som 1994 gjorde en inventering av olika riskbedöm
ningsmodeller (Elert et al., 1994) tar olika modeller hänsyn till olika typer av transportvägar. 
Ofta görs det förenklade antagandet att halterna i marken är konstanta under längre tid ( d v s 
ingen nedbrytning eller borttransport sker). 
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Borttransport i 
atten f 
Fastläggning/utlösning 

Transport i grundvattenzon i bottensediment 

Figur I. Transport av förorening kan ske på olika sätt (Naturvårdsverket, I 999). 

Dispersion, diffusion, fastläggning och nedbrytning medför att föroreningshalterna minskar i 
transportriktningen i såväl grundvatten som den fasta fasen (marken). Ett undantag som kan in
nebära ökande halter på vissa ställen, är då bottensediment i sjöar och vattendrag fungerar som 
fällor för vissa partikelbundna föroreningar. 

Luft 

Generellt sätt är flyktigheten låg för de ämnen som förekommer i träskyddsmedel (Naturvårds
verket, 1999). Kreosot innehåller dock komponenter med viss flyktighet, bland annat naftalen. 
Mängden som avgår till luft är vanligtvis inte särskilt stor, men från miljö- och hälsoskyddssyn
punkt kan den vara av stor betydelse. Föroreningens ålder har förmodligen betydelse och efter
som Banverkets impregneringsanläggningar ofta är gamla, kan man anta att de lättflyktiga äm
nena redan har hunnit avgå till luften. 

För att bedöma hälsorisken vid exponering för flyktiga ångor behövs metoder som kan relatera 
halten i den förorenade jorden till den förväntade halten i den mängd luft som en exponerad per
son andas in. För detta finns det både teoretiska modeller som tar hänsyn till föroreningens djup, 
jordens porositet och vattenhalt, och empiriska samband som tagits fram för speciella förhållan
den. Elert et al. (1994) menar att teoretiska modeller är att föredra. 

Grundvatten 

När en förorening väl nått ner i grundvattnet transporteras den i allmänhet snabbare än i ovanlig
gande lager. Det innebär att vattenomsättningen (per volymsenhet) vanligtvis är större i de övre 
delarna av grundvattenzonen än i den omättade zonen, vilket beror på att den hydrauliska kon
duktiviteten är större vid mättnad än vid omättnad. 

Om kreosot eller andra impregneringsmedel med låg vattenlöslighet kommer ut i tillräckligt stor 
mängd i koncentrerad form, kan ett koncentrerat flöde ske ända ner till grundvattnet. Den vidare 
transporten beror på skillnaden i densitet hos impregneringmedlet och vattnet. Kreosot har något 
högre densitet än vatten ( 1,03-1, 15 kg/dm3

) och kan därför sjunka ner i grundvattenmagasinet 
tills det bundits upp eller bromsas upp av ett tätt lager. Även koncentrerade vattenlösningar av 
metallbaserade impregneringsmedel har en högre densitet och kan därför sjunka i ett grundvat
tenmagasin. 
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Ytvatten 

Även om ytvatten inte förorenas direkt genom utsläpp eller läckage, kan föroreningen förr eller 
senare komma att nå dit. Transporttiden varierar beroende på föroreningarnas rörlighet och om
givningsförhållanden, t ex markens hydrauliska konduktivitet, topografin, avstånd till ytvatten 
samt växtlighet. Dessutom har eventuell fastläggning och nedbrytning betydelse. Markförore
ningarna kan transporteras dels löst i uppströmmande grundvatten, dels som ytavrinning. Vid 
ytavrinning kan även förorenade jordpartiklar följa med. Fastläggningen är vanligen effektivare i 
den omättade zonen ovanför grundvattenytan än i grundvattnet. En utspädning sker då förorenat 
grundvatten strömmar ut i ytvatten. Föroreningskoncentrationen i rinnande vattendrag bestäms 
av vattenföringen, i sjöar har vattenomsättningen betydelse. Många partikelbundna föroreningar 
fastnar i bottensediment, vilket har stor betydelse för de halter som kan förväntas i fisk och andra 
akvatiska organismer. 

Dispersion och diffusion 

Genom dispersion och diffusion sker en utjämning av föroreningssituationen vid transport i 
grundvattenzonen. Dispersion beror på att föroreningspartiklama transporteras olika vägar mel
lanjordpartiklama. En föroreningsfront som ursprungligen var tydlig, kommer därför att utjäm
nas med tiden. Diffusion innebär en utjämning p g a koncentrationsskillnader. Diffusionen kan 
vara av vikt vid mycket låga flödeshastigheter, t ex i finsediment, i övrigt har dispersionen den 
största betydelsen. 

Fastläggning och nedbrytning/omvandling 

Föroreningar kan fastläggas i marken. Olika ämnen har olika benägenhet att bindas till jordpar
tiklar. Dessutom påverkar jordens egenskaper, t ex komstorlek, vattenkvot, organisk halt. 

Organiska ämnen kan brytas ned och omvandlas. Dessa processer kan påverka såväl ämnenas 
mobilitet som toxicitet. Oorganiska ämnen kan också omvandlas, eller byta förekomstform. Ett 
exempel är sexvärt krom som i miljön reduceras till trevärt krom. 

5.3.3 Spridningsförutsättningar- arsenik och metaller 

Arsenik, koppar, krom och zink fastläggs huvudsakligen i de översta marklagren. Det som inte 
fastläggs transporteras nedåt i jordprofilen och fastläggs efterhand. Det innebär att halterna avtar 
med djupet. De aktiva ämnena i CCA-medel kan förekomma som koppar, krom och zink-arse
nater. Arsenik bildar också svårlösliga salter (arsenater) med järn, aluminium (sur miljö) och 
kalcium (basisk miljö). Koppar och trevärt krom, och i viss mån även zink, binds ofta starkt till 
jordpartiklar. Alla tre metallerna kan komplexbindas till olika lösliga humussyror, vilket kan 
medföra en ökad rörlighet. Utlakningen av arsenik, koppar och krom från CCA-förorenade jor
dar är pH-beroende. Försök har visat (Naturvårdsverket, 1999) en ökad utlakning med sjunkande 
pH (från pH 6). Även pH> 6 tycks ge en ökad utlakning. Utlakningen är alltså som lägst vid 
pH 6. 

5.3.4 Spridningsförutsättningar- kreosot 

Spridningsmönstret för kreosot skiljer sig avsevärt jämfört med de metallbaserade vattenlösliga 
impregneringsmedlen. 

Vid stora spill kan kreosot transporteras som en egen fas i marken. Den tränger då undan vattnet 
och kan sjunka ner genom grundvattenmagasinet till ett tätt lager. Vid måttliga spill sker ofta en 
uppdelning av kreosotens komponenter. De högmolekylära polyaromatema fastläggs normalt 
effektivt till jordpartiklar, men kan lösa sig i olika typer av organiska lösningsmedel, varvid rör-



SGI 2001-02-01 Dnr 1-9812-667 22 (56) 

ligheten ökar. De lågmolekylära polyaromatema (2-3 ringar) är flyktigare och löser sig lättare i 
vatten. Det innebär att dessa komponenter kan avgå till luft eller transporteras med grundvattnet. 
Detsamma gäller för fenoler och heterocykliska föreningar. 

Tyska undersökningar har visat att fördelningen av polyaromater i marklagren är mycket lika vid 
olika impregneringsplatser (Naturvårdsverket, 1999). Som väntat var andelen högmolekylära 
föreningar högre i marklagren jämfört med kreosotens ursprungssammansättning. Samma iaktta
gelser har gjorts i svenska studier. 

Beroende på markens struktur (lagerstruktur, förekomst av stenar och rotkanaler) kan kreosot 
förekomma som linser eller ansamlingar i jorden. 

Det finns en mängd olika bakterier och svampar i jorden som kan bryta ned polyaromatema. 
Nedbrytningshastigheten bero bl a på molekylens storlek (polyaromater med mer än fyra ringar 
är mycket svårnedbrytbara). Även tillgången på syre och näringsämnen har betydelse för ned
brytningen. 

5.4 Exponeringssituation 

Exponering för markföroreningar kan ske på flera olika sätt: 

via inandning av förångade ämnen eller förorenade <lammpartiklar 
via intag av jord och damm genom munnen 
via hudkontakt 

De olika exponeringsvägamas betydelse varierar beroende på ämne, markanvändning etc. Expo
nering kan också ske indirekt via förorenat dricksvatten och växter eller djur från förorenade 
marker eller förorenade vattendrag. 

5.4. 1 Exponering via inandning 

Finkornigt material i form av damm som sprider sig från förorenade markområden kan bidra till 
exponering via inandning. Faktorer att beakta är hur mycket tid som tillbringas utomhus respek
tive inomhus, partikelkoncentrationen i luft, ventilationshastighet, lungvolym och kroppsvikt. 
Enligt en av de modeller som studerats av Kemakta (Elert et al., 1994) är inandning av damm av 
underordnad betydelse, jämfört med intag av jord via munnen. För enskilda lungtoxiska ämnen 
kan risken för hälsoeffekter vid denna typ av exponering ändå vara av betydelse 

Ventilationshastigheten och lungvolymen hos en vuxen person motsvarar en luftomsättning på 
20 m3 per dag och ungefär hälften hos ett barn (Victorin et al, 1990). Partiklar större än 10 µm 
fastnar i stor utsträckning på luftrörens flimmerhår. På det sättet transporteras de bort från lung
an, men kan istället nå mag-tarmkanalen genom att de sväljs ner. Vid en genomsnittlig koncent
ration av inhalerbara partiklar på 50µg/m 3 motsvarar detta en daglig exponering för 1 mg jord 
via inandning hos en vuxen. 

För.flyktiga ämnen kan exponering ske via ångor som transporterats från förorenad mark till 
uteluft och sedan inomhusluft. Om flyktiga ämnen finns i vatten kan exponering via inandning 
ske i samband med duschning eller vid kokning. 
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5.4.2 Exponering via intag av jord 

Barn och vuxna som vistas på mark som är förorenad kan få i sig förorenad jord via munnen, 
antingen genom direkt intag eller då jordiga och dammiga fingrar eller kläder kommer i kontakt 
med munnen. Exponering kan också ske inomhus via utomhusdamm som följer med skor och 
kläder. Intaget varierar beroende på ålder. Små barn antas ha det största intaget. Intaget varierar 
också beroende på årstid. Under sommarmånaderna är exponeringen högre. Det genomsnittlig 
jordintaget har studerats av flera forskare (set ex resonemang av Victorin et al, 1990), bl a ge
nom spårämnesförsök. Det genomsnittliga dagliga intaget av jord hos barn anges av Naturvårds
verket ( 1997b) till 150 mg, uppskattat över en längre tidsperiod. Hos vuxna anges det genom
snittliga dagliga intaget till ca 50 mg. 

För att beräkna exponeringen via intag av jord måste hänsyn också tas till exponeringtidens 
längd (hur många dagar per år och omräknat till livstid). 

I Risk Assessment for Contaminated Sites in Europe (1998) påpekas att finkornigare material 
lättare fastnar på huden än större partiklar. Koncentrationen av föroreningar i den finpartikulära 
fraktionen kan avvika från koncentrationen i den fraktion som används för att bestämma den 
genomsnittliga jordhalten. 

5.4.3 Exponering via hudkontakt 

Exponering genom hudkontakt förekommer när förorenad jord fastnar på huden och föroreningar 
tas upp av blodet genom huden. Exponeringens storlek beror bl a på: 

den exponerade hudytan 
mängdenjord som fastnar på hudytan 
upptaget av föroreningar genom huden (hudpenetrationshastighet) 
exponeringstid 

Upptaget av förorening genom huden är ämnesspecifikt och anges genom absorptionsfaktorer. 
Enligt El ert et al. ( 1994) är det rimligt att anta att endast en del av de ämnen som finns i jord har 
förmåga att ta sig genom huden och tas upp av blodet. 

Vissa ämnen kan ge upphov till exponering genom hudkontakt med vattnet vid bad, duschning, 
tvätt, diskning etc. 

För kreosot är intag via huden en viktig exponeringsväg, medan det för metaller normalt har liten 
betydelse. 

5.4.4 Exponering via dricksvatten 

Exponering via dricksvatten kan vara en viktig exponeringsväg då föroreningarna spritts till 
grundvatten eller dricksvattentäkter. Hänsyn måste tas till huruvida man har egen brunn eller är 
ansluten till det kommunala vattenledningsnätet. 

Exponeringsuppskattningen baseras i allmänhet på ett dagligt dricksvattenintag på 2 liter för 
vuxna och 1 liter för barn (Falu kommun, 1998). Livsmedelsverket har utfärdat hälsobaserade 
dricksvattennormer som bl a omfattar arsenik (0,01 mg/I), koppar (2 mg/I) och krom (0,05 mg/I). 

5.4.5 Intag via kosten 

Grönsaker som odlas på förorenad mark kan förorenas genom upptag via rötterna eller genom att 
förorenat damm fastnar på blad och andra växtytor. Upptaget via roten uppskattas vanligen med 
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hjälp av en upptagsfaktor (biokoncentrationsfaktor, BCF), där halten i skördade grönsaker relate
ras till halten i marken. BCF är ämnesspecifik och definieras enligt följande: 

BCF = halt i växt (mg/kg färsk vikt)/ halt i mark (mg/kg torr substans) 

Biokoncentrationsfaktom beror av t ex växtart, tillväxtperiod, jordförhållanden (pH, organiskt 
material och lerhalt). 

Förorening av bladytor har störst betydelse för bladgrönsaker. Föroreningar kan absorberas av 
växten, sitta kvar på växten, tvättas av eller försvinna då bladen fälls. Hantering och tillredning 
av maten har betydelse för hur mycket av föroreningarna som verkligen intas. T ex kan halten av 
föroreningar som finns på växtytor minskas kraftigt genom att yttre växtdelar tas bort. Även bär 
och svamp som plockats på mark som är förorenad kan bidra till intag via kosten. 

Normalt beaktas bara exponering från grödor som växer på det förorenade området, men expone
ring är möjlig även via kött och mejeriprodukter från boskap som finns på området samt fisk i 
närbeläget ytvatten. För persistenta fettlösliga ämnen och vissa metaller kan intag av animalie
produkter och fisk vara en viktig exponeringsväg. Vid beräkning av exponering och intag via 
kosten måste hänsyn tas till hur stor andel av de livsmedel som konsumeras som kommer från 
det förorenade området. 

5.5 Omgivningens känslighet/skyddsvärde 

Omgivningens känslighet, dvs vilken markanvändning som är aktuell, är viktig när platsspecifika 
riktvärden ska fastställas. Av betydelse är också framtida markanvändning. Här kan möjligheten 
att utnyttja markanvändningsrestriktioner beaktas. 

I Naturvårdsverkets generella modell delas marken in i tre olika typer med olika skyddsvärde: 
känslig markanvändning (tex bostäder, daghem) 
mindre känslig markanvändning (tex kontor, industriverksamhet) 
mindre känslig markanvändning med grundvattenuttag 

I de platsspecifika hälsoriskbaserade riktvärden som tagits fram i Falun (Falu kommun, 1998) 
gjordes följande indelning av markanvändningen: 

bostadsmark (mark med permanent bostads bebyggelse) 
grönområden 
verksamhetsområden (industrier, kontor, affär) 

Det finns även andra omgivningsförhållanden som måste beaktas, speciellt om man utnyttjar 
modeller utvecklade i andra länder. Dit hör klimat, geologi och jordmån, befolkningsstruktur och 
bakgrundsnivåer av olika ämnen. 

5.6 Acceptabel risk 

Risken för hälsoeffekter uppskattas utifrån den totala exponeringen för ett visst ämne via de oli
ka exponeringsvägarna (Elert et al., 1994). Denna exponering ses i relation till den exponerings
nivå där hälsoeffekter beräknas kunna uppstå. Ofta är denna nivå uppskattad utifrån djurförsök 
med väl definierade dosnivåer och administrationsvägar och användande av osäkerhetsfaktorer 
för att kompensera för skillnader mellan försöksdjur och människa (mellanartsvariation) och 
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skillnader mellan olika individer (inomartsvariation)(WHO, 1999). För många kemikalier defini
eras ett högsta tolerabelt dagsintag (TDI), dvs ett dagligt intag som fördelat över en livstid inte 
anses ge upphov till negativa hälsoeffekter. TD I anges vanligtvis i enheten mg/kg kroppsvikt per 
dag. För ämnen som framför allt ger upphov till hälsoeffekter vid exponering via inandning kan 
istället en referenskoncentration i luft anges och uttryckas som mg/m3

• 

De föreningar som kan ge upphov till cancer utgör specialfall i riskuppskattningen eftersom även 
låga doser anses innebära en viss cancerrisk. Man brukar tala om en "allt-eller-inget effekt", d v 
s dosen har ingen betydelse för effektens allvarlighetsgrad men påverkar sannolikheten för att 
händelsen ska inträffa. Ofta använder man matematiska/statistiska modeller för att kunna extra
polera data från höga doser till låga doser (Elert et al., 1994). För genotoxiska cancerogena äm
nen baseras Naturvårdsverkets riktvärden på en lågrisknivå motsvarande maximalt ett extra can
cerfall per 100 000 personer exponerade under en livstid (Naturvårdsverket, 1997a)). 

Eftersom en betydande exponering för kemikalier kan ske från andra källor än förorenad mark 
görs ibland en avvägning så att exponeringen från förorenad mark endast får uppgå till en viss 
andel av TDI. I Naturvårdsverkets generella modell har sålunda i vissa fall antagits att en del av 
det totala dagliga intaget av förorening är intecknat p g a exponering från andra källor. 

Skyddet av miljön bygger i Naturvårdsverkets generella modell (Naturvårdsverket, 1997a) på 
principen att markens funktion ska bevaras och att det akvatiska livet i närbelägna ytvatten inte 
ska skadas. Man antar då att om flertalet växt- och djurarter samt mikroorganismer i jorden 
skyddas, så kommer även markens funktion att upprätthållas. Den tolerabla risken kan då for
muleras som en högsta procentandel av arterna i ett ekosystem som får påverkas av föroreningen. 
Vilken påverkan som kan accepteras (dvs hur stor del av arterna som man kan tolerera slås ut) 
beror på hur marken klassas. Vid "mindre känslig markanvändning" kan en större påverkan 
accepteras än vid "känslig markanvändning". 

5.7 Determinististikt alt. probabilistiskt angreppssätt 

Traditionellt har modellerna för riskbedömning varit deterministiska. Detta innebär att variabler 
och parametrar i en modell har tilldelats bestämda värden. Modellerna har därför inte kunnat 
hantera osäkerheter i indata. Det enda sättet att beakta osäkerheter har varit genom s k känslig
hetsanalys, då indata varieras manuellt och en ny beräkning görs efter varje förändring. Ett ex
empel på en deterministisk modell för riskbedömning är Naturvårdsverkets modell (Naturvårds
verket, 1997b) där indata anges som fasta värden. En känslighetsanalys presenteras i den plats
specifika riskbedömningen av förorenad mark i Falu kommun (1998). 

På senare tid har flera probabilistiska modeller för riskbedömning utvecklats i några länder, bl a 
USA och Storbritannien. I en probabilistisk modell anges osäkerheten i indata i form av statis
tiska fördelningar (sannolikhetstäthetsfunktioner). Modellen hanterar därmed ett spann av värden 
för varje variabel beroende på hur täthetsfunktionen ser ut. Om indata består av statistiska för
delningar blir analytiska lösningar ofta för komplicerade och därför måste någon typ av simule
ring genomföras. En av de vanligaste simuleringsteknikerna som används i probabilistiska mo
deller är Monte Carlo-simulering. Resultatet från en sådan simulering blir ett frekvensdiagram. I 
frekvensdiagrammet kan bl a avläsas sannolikheten för att ett visst värde skall överskridas. 

Fördelen med probabilistiska modeller i förhållande till deterministiska är att osäkerheterna kan 
kvantifieras och hanteras i modellberäkningarna. Nackdelen är att det ofta kan vara oklart hur 
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stora osäkerheterna egentligen är. Därmed är det även problematiskt att kvantifiera dem. En brist 
hos både deterministiska och probabilistiska modeller för riskbedömning är att osäkerheten i 
själva modellens uppbyggnad inte kan hanteras. Dessa osäkerheter kan vara betydande. 
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6 KRAVSPECIFIKATION PÅ PLATSSPECIFIK RISKBEDÖMNINGSMODELL 

För att kunna välja vilken modell som är lämpligast för att göra en platsspecifik riskbedömning 
måste man bestämma vilka krav man ska ställa på modellen. Vad ska modellen klara av? Vilka 
ämnen är intressanta vid f d impregneringsplatser? Vilka exponeringsvägar är relevanta för imp
regneringsmedel? Vilka spridningsmekanismer kan vara aktuella? I det följande diskuteras bl a 
dessa frågeställningar. 

6.1 Val av ämnen 

I kapitel 4 har olika träimpregneringsmedel beskrivits. För de metallbaserade medlen är krom, 
koppar, arsenik och zink intressanta ämnen. 

Kreosot innehåller en rad olika ämnen. De föroreningar som finns i marken en tid efter utsläppet 
skiljer sig från kreosotens ursprungliga sammansättning. Både svenska och tyska studier har vi
sat att det framför allt är tyngre aromater i marken vid kreosotförorenade områden (Naturvårds
verket, 1999). I Naturvårdsverkets generella riktvärden har 16 P AH* valts ut, kopplat till en av 
USEP A föreslagen analysmetod. Riktvärdet är angivet som summan av ett antal carcinogena 
respektive övriga PAH. Det är lämpligt att välja ämnen där standardiserad metod kan användas. 

I princip är samtliga ovanstående ämnen aktuella vid Banverkets impregneringsplatser. 

KRAV: Modellen ska klara av att hantera metallerna krom, koppar, arsenik och zink samt 16 
PAH. enligt USEPAs metod. Det ska även vara möjligt att i efterhand lägga till ytterligare intres
santa ämnen. 

* benso(a)antracen, chrysen, benso(b)jluoranten, benso(k)jluoranten, benso(a)pyren, indeno(l,2,3-cd)pyren, di
bens(a, h)antracen, naftalen, acenaftalen, acenafien, fluoren, fenan/ren, antracen, jluoranten, pyren, ben
so(ghi)perylen 

6.2 Föroreningskällan 

Föroreningskällan utgörs i de flesta fall av förorenad jord, en omräkning måste därför ske från 
koncentrationen i jord till halt i porvatten/porluft. 

Modeller hanterar källan olika. I vissa fall är källan "oändlig", dvs den minskar aldrig. Andra 
modeller tar hänsyn till lakbarheten, vilket innebär att efter en viss tid är källan borta. 

Vid före detta impregneringsplatser är det fråga om gamla föroreningar, vilket innebär att en 
kraftig minskning av källan inte är aktuell (källan kan alltså anses vara "oändlig"). 

KRAV: Modellen ska kunna räkna om halten i jord till halt i porvattenlporluft. 

6.3 Spridningsvägar 

6.3.1 Media 

Modellen bör klara av att ta hänsyn till spridning via jord, luft, grundvatten och ytvatten. 
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En del av exponeringen för både människor och ekosystem sker via luften. Vid omräkning av 
föroreningshalt i jord till halt i luften är det lämpligare med en teoretisk modell, än empiriska 
samband som tagits fram för speciella förhållanden (se Elert et al., 1994). 

Förorenat grundvatten kan utgöra en risk för människors hälsat ex då grundvatten utnyttjas som 
dricksvattenresurs, men också för ekosystemet. 

Spridning till ytvatten har betydelse framför allt för riskerna för ekosystemet samt för vattentäk
ter 

KRAV: Modellen ska kunna ta hänsyn till spridning via jord, luft, grundvatten och ytvatten. 

6.3.2 Transport och omvandlingsprocesser 

För kreosot är nedbrytning av betydelse och det är därför bra om detta beaktas i modellen. Ned
brytningen kan innebära att risker beträffande P AH förändras över tiden. Det är dock inget krav 
att modellen skall kunna hantera nedbrytning eftersom detta kan vara svårt att modellera på ett 
tillförlitligt sätt. 

Det finns få riskbedömningsmodeller som klarar av att hantera dispersion och fastläggning, och 
det är därför inget krav att vald modell beaktar detta. 

6.4 Mottagare 

Naturvårdsverkets generella riktvärden indikerar att det inte är tillräckligt att endast beakta hu
mantoxikologiska aspekter för en platsspecifik riskbedömning. Detta framgår av att för ett stort 
antal av de generella riktvärdena är det ekotoxikologiska värdet styrande. Detta gäller även för 
icke-cancerogena PAH, se kapitel 8.1. 7 .Vald modell bör därför kunna ta hänsyn till både hu
mantoxikologiska och ekotoxikologiska aspekter. 

KRAV: Vald modell bör ta hänsyn till både humantoxikologiska och ekotoxikologiska aspekter. 

6.5 Urval av exponeringsvägar 

Av de exponeringsvägar som tidigare beskrivits är inte alla aktuella vid f d impregneringsplatser. 
Markanvändningen är viktig ur flera aspekter. Dels har den betydelse för vilka exponeringsvägar 
som bör beaktas, men också för exponeringstiden (dvs vistelsetid på området). Man bör också 
komma ihåg möjligheterna att utnyttja markanvändningsrestriktioner, för att på det sättet kunna 
utesluta vissa exponeringsvägar i det enskilda fallet. 

I IMMs rapport (Victorin et al, 1990) avseende industrikontaminerad mark i Stockholm beakta
des endast direktpåverkan på människor genom inandning av damm och gaser, intag via munnen 
(indirekt eller direkt) samt upptag genom hudkontakt. Indirekt påverkan genom förorenat grund
och ytvatten bedömdes inte. Vidare förutsattes att inga ätliga frukter, bär och grönsaker skulle 
odlas på platsen. 

Av bakgrundsmaterialet till Naturvårdsverkets generella riktvärden framgår dock att generellt är 
intag via grundvatten den dominerande exponeringsvägen för de flesta ämnen. Detta stämmer 
dock inte för PAH eftersom de är förhållandevis svårlösliga. För dessa ämnen utgör istället ex-
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ponering av damm och intag av vegetabilier de viktigaste exponeringsvägama (Naturvårdsver
ket, 1997b ). 

Vid efterbehandlingsåtgärder kan det vara andra exponeringsvägar som ur arbetsmiljösynpunkt 
är intressanta, än vid riskbedömning av "normal vistelse" i området. 

Av ovanstående framgår att man kan resonera lite olika vid olika tillfällen, en avvägning måste 
alltså göras i det enskilda fallet. 

6.5.1 Exponering via inandningsluft 

Aktuell modell ska kunna ta hänsyn till exponering via luften, både inomhus och utomhus. Ex
ponering för utomhusluft är antagligen i de flesta fall av marginell betydelse, men bör av princi
piella skäl inte uteslutas. Inandning av damm har betydelse ur arbetsmiljösynpunkt i sanerings
skedet, men är förmodligen annars av underordnad betydelse och bör beaktas. Inandning av 
flyktiga ämnen (ångor) i luften bör beaktas, även om endast en mindre del av ämnena i kreosot 
är flyktiga. 

Inandning av flyktiga ämnen från förorenat vatten, t ex i samband med duschning antas vara av 
marginell betydelse och beaktas inte. 

KRAV: Vald modell ska beakta exponering via luft inomhus och utomhus (inandning av damm 
och flyktiga ämnen). 

6.5.2 Exponering via intag av jord 

Exponering via intag av jord ska beaktas i modellen. Detta är viktigt framför allt med hänsyn till 
barn som har ett högre genomsnittligt jordintag än vuxna. I sammanhanget bör också nämnas att 
arsenik har en akuttoxisk effekt. 

KRAV: Vald modell ska beakta intag av jord. 

6.5.3 Exponering via hudkontakt 

Hudkontakt är en viktig exponeringsväg, framför allt för kreosot. och ska därför kunna beaktas i 
modellen. Framför allt är det kontakt med förorenad jord som är intressant, och i viss mån med 
förorenat vatten. Hudkontakt med förorenat vatten kan förekomma i samband med bad, 
duschning, tvätt, diskning etc. Detta kan ske om dricksvattnet är förorenat (se ovan) eller vid bad 
i förorenat ytvatten. 

KRAV: Vald modell ska beakta intag via huden. 

6.5.4 Intag via dricksvatten 

Både kommunala och enskilda vattentäkter kan påverkas av föroreningar från f d impregnerings
anläggningar. Det gäller både ytvatten som används som vattentäkt och områden där grundvatten 
utnyttjas som dricksvattenresurs. Modellen ska därför kunna ta hänsyn till exponering genom 
intag via dricksvatten, så att man i det enskilda fallet kan göra en bedömning om denna expone
ringsväg är relevant. 

KRAV: Vald modell ska beakta exponering via dricksvatten samt ta hänsyn till Livsmedelsver
kets gränsvärden. 
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6.5.5 Intag via kosten 

Modellen ska kunna ta hänsyn till intag av grödor som odlats på förorenad mark, sedan kan ett 
val göras om denna exponeringsväg är aktuell i det enskilda fallet. 

Däremot bortses ifrån eventuellt intag via lokalt producerat kött och mjölk, med antagandet att 
ett rent självhushåll (tex jordbruk) inte är aktuellt på f d impregneringsplatser. 

Intag avfisk från närbeläget ytvatten bör beaktas i modellen. 

KRAV: Vald modell ska beakta intag av grödor från förorenad mark samt fisk från närbeläget 
ytvatten. 

6.6 Riskkriterier 

Samma acceptanskriterier ska gälla som vid framtagandet av Naturvårdsverkets generella rikt
värden. Det innebär att för humantoxikologiska aspekter gäller följande kriterier för acceptabel 
risk (se vidare kap 7): 

TDI-värden, cancerrisk 10-5 (intag via munnen) 
referensvärde luftkoncentration, cancerrisk 10-5 (inandning) 
relativ absorptionsfaktor enligt MDEP (Massachusetts Department of Environmental Protec
tion) (exponering via huden) 
Livsmedelsverkets dricksvattennorm (intag via dricksvatten) 
ytvattenkoncentration enligt USEP As Ambient Water Quality Criteria (intag via fisk) 
akuttoxicitet för arsenik enligt Victorin et al. ( 1990) 

För påverkan på ekosystemet används holländska värden ("ecotoxicologial intervention values"), 
ev justerade beroende på markanvändning. För ekosystem i ytvatten används kanadensiska krite
rier. 

Ovanstående kriterier finns sammanställda i Bilaga B. 

KRAV: Vald modell ska använda samma acceptanskriterier som Naturvårdsverkets generella 
modell. 
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6.7 Övriga krav 

Synergieffekter bedöms som alltför svårt att ta hänsyn till i en modell. 

Det är inte ett krav att modellen är probabilistisk, men en fördel om möjligheten finns till simule
ring med tex Monto Carlo-metodik. 

Ett krav är att modellen är transparent så att det går att se dess olika delar och hur olika paramet
rar påverkar slutprodukten. Det ska därvid finnas möjlighet att ändra parametervärden för att på 
det sättet göra en känslighetsanalys. 

Ett generellt krav är att modellen ska vara lättanvänd och att kostnaden för att ta fram nödvändi
ga parametrar och använda den är rimlig (måste stå i relation till det aktuella objektets storlek 
och tillgängliga ekonomiska resurser). 

KRAV: Vald modell ska vara transparent, lättanvänd och kostnadseffektiv. 



SGI 2001-02-01 Dnr 1-9812-667 32 (56) 

7 TILLÄMPNING 

7.1 Användning av modell 

En riskbedömningsmodell kan användas på flera olika sätt, bl a följande: 

1. Att utifrån en given risknivå ("acceptabel risk") räkna fram en halt, ett "riktvärde". Under 
denna halt kan risken för påverkan på miljö och människors hälsa tolereras. Med andra ord -
vid vilken föroreningshalt i jorden är risken acceptabel? 

2. Att utifrån en given (uppmätt) halt beräkna hur stor exponeringen är i förhållande till en ac
ceptabel nivå och utifrån det göra en riskbedömning. Vid efterbehandlingsåtgärder är det bl a 
ur arbetsmiljösynpunkt viktigt att kunna beräkna exponeringen. 

3. Att studera hur mycket olika exponeringsvägar bidrar till ett framtaget riktvärde. Vilken ex
poneringsväg är viktigast? Detta har betydelse för val av eventuell efterbehandlingsåtgärd 
och markanvändningsrestriktion. 

Det är även viktigt att beakta hur ett framtaget riktvärde används. Är det till exempel acceptabelt 
med enstaka "hot spots" med halter överstigande riktvärdet? Vilken exponeringsväg som domi
nerar har betydelse för hur riktvärdet ska användas. Är det ämnets akuttoxicitet som är styrande 
kan knappast enstaka "hot spots" accepteras, åtminstone vid markytan. Är det däremot skyddet 
för en recipient som är dimensionerande kanske enstaka "hot spots" accepteras, så länge som 
föroreningen inom den i modellen ansatta volymen förorenad jord håller sig inom en 
"medelhal t". 

Vid jämförelse av uppmätt halt mot riktvärde är det dessutom av stor vikt att man tar hänsyn till 
provtagningsosäkerhetema och vilken jordvolym som provet representerar. Dessa osäkerheter är 
oftast betydligt större än analysosäkerheter. Det är mycket viktigt att provtagningsstrategin läggs 
upp med hänsyn till modellen så att man får representativa indata. 

7.2 Exponering 

Vid vissa extrema situationer kan exponeringsvägarna vara annorlunda än normalt, eller ha en 
annan rangordning. Ett exempel är vid sanering då exponering via utomhusluften kan förväntas 
ha stor betydelse. Även vid andra typer av grävarbeten som inte har med markföroreningen att 
göra, kan exponeringen bli större än normalt, eftersom jord som vanligtvis inte exponeras för luft 
kan komma upp i markytan. Dessutom blir sannolikt damningen större än normalt. En förändrad 
markanvändning kan också leda till att förutsättningarna för exponering ändras, vilket gör att 
riskbedömningen bör göras om. 

7.3 Transport och spridning 

På vissa platser kanske man inte bör använda modellens transportberäkningar. Man måste därför 
bedöma om modellen är relevant i det aktuella fallet. Ett exempel är om geologin i området är 
komplex, så att den hydrauliska konduktiviteten varierar kraftigt. Transportberäkningarna kan då 
behöva göras i flera steg eller modelleras med numerisk metod. 

På enstaka platser kan eventuellt erosion och transport i ytvatten vara en betydande transportvä
gar. Detta kan vara svårt att hantera i befintlig modell, och man kan behöva studera detta separat. 
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7.4 Biotillgänglighet 

Att ta hänsyn till biotillgängligheten i en existerande modell är komplicerat. Man bör dock vara 
medveten om att biotillgängligheten har stor betydelse för faktisk ("reell") risknivå. Biotillgäng
ligheten är olika för människor och andra organismer (växter, djur, svampar etc). 

Eftersom biotillgängligheten vanligtvis inte vägs in i de befintliga modellerna innebär det i prak
tiken att risken nästan alltid överskattas. Det vore därför önskvärt med särskilda analysmetoder 
för biotillgänglighet som kunde användas vid platsspecifika riskbedömningar. Forskning inom 
detta område bedrivs för närvarande på flera håll i Europa. 
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8 INVENTERING AV RISKBEDÖMNINGSMODELLER 

En inventering av modeller för platsspecifik riskbedömning av förorenade markområden har 
genomförts under åren 1999-2000. Inventeringen har främst utförts genom sökning på Internet 
(sökmotor Alta Vista) och i viss mån genom sökning i litteraturdatabaser och tidskrifter. En över
siktlig sammanställning av de modeller som påträffats finns i Bilaga C. Förutom Naturvårdsver
kets modell har den nederländska modellen Risc-Human valts ifrån denna inventering för att 
noggrannare studeras inom ramen för föreliggande projekt. 

För närvarande pågår inom EU-projektet CLARINET en större jämförelse av sju olika europeis
ka modeller. Arbetet leds av Frank Swartjes vid RIVM (Dutch National Institute of Public He
alth and the Environment). 

Det finns hundratals modeller som beskriver föroreningsspridning i mark och vatten. De är av 
olika komplexitet och användarvänligheten är mycket varierande. Därför är det viktigt att defini
era exakt vad man vill veta. Detta får sedan styra valet av modell. En annan viktig aspekt är att 
modellen/metoden måste vara förhållandevis lättanvänd. Kostnaden för att använda modellen vid 
en platsspecifik riskbedömning måste stå i relation till objektets storlek och de ekonomiska för
utsättningarna för arbetet. 

Ett särskilt problem med deterministiska riskbedömningar som de tillämpas idag är att konserva
tiva antaganden ( d v s försiktiga antaganden "på säkra sidan") görs genom hela riskbedömning
en. Detta gör att riskbedömningen kan bli alltför konservativ, men i vilken utsträckning är inte 
känt (Batchelor et al., 1998). Riskbedömningen kan också bli mindre objektiv eftersom beslut 
måste fattas hur konservativa antagandena ska vara. Subjektiviteten i sådana bedömningar är 
betydande. 

8.1 Naturvårdsverkets riskbedömningsmodell 

8.1.1 Allmänt 

Naturvårdsverkets modell för riskbedömning av förorenade områden är en deterministisk modell. 
Den är främst inriktad på framtagande av generella riktvärden men kan även användas för att ta 
fram platsspecifika riktvärden. Både effekter på människors hälsa (humantoxikologiska) och på 
miljön ( ekotoxikologiska) beaktas. I rapport 4639 (Naturvårdsverket, 1997b) beskrivs metodiken 
och de antaganden som ligger till grund för de generella riktvärdena. 

Riktvärdena har tagits fram genom att man valt det lägsta av ett beräknat humantoxikologiskt 
och ett beräknat ekotoxikologiskt värde för acceptabel påverkan. I vissa fall har detta värde se
dan justerats, t ex om bakgrundshalten i mark är hög, om man kan anta att en stor exponering 
även sker via födan eller om det gäller ett mycket akuttoxiskt ämne. Bakgrundshalter i mark har 
beaktats på så sätt att inget riktvärde satts lägre än 90-percentilen av de bakgrundshalter som 
uppmätts på landsbygd. Hänsyn har också tagits till om det kan förekomma smak- och lukt
problem vid lägre halter i grundvatten. 

I modellen ingår tre olika typer av markanvändning; känslig markanvändning, mindre känslig 
markanvändning och mindre känslig markanvändning med grundvattenuttag. Olika exponerings
vägar är aktuella för respektive markanvändningstyp och även graden av exponering skiijer sig 
åt. 
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Modellen tar ingen hänsyn till eventuella synergieffekter mellan olika ämnen. Inte heller har 
sannolikheten för eventuell exponering beaktats annat än genom att vissa exponeringsvägar ute
slutits för viss typ av markanvändning. 

8.1.2 Val av ämnen 

Naturvårdsverkets modell hanterar samtliga av de mest intressanta metallerna i metallbaserade 
impregneringsmedel, d v s krom, koppar, arsenik och zink. 

Modellen hanterar även de viktigaste PAH-föreningama som ingår i kreosot. I standardanalyser 
ingår 16 PAH (se kapitel 6.1). Data finns emellertid endast angivna för 14 av de 16 olika PAH
föreningama (Naturvårdsverket, 1997b). Uppgifter om acenaften och antracen saknas i modellen. 
I de generella riktvärdena har de 16 ämnena indelats i två klasser; cancerogena P AH samt övriga 
P AH. Riktvärden har beräknats separat för summa cancerogena P AH samt summa övriga P AH. 

8.1.3 Föroreningskällan 

Följande antagande görs inledningsvis: 

koncentrationen i jorden är konstant över tiden 
- jord, porvatten och porluft är i jämvikt 

för oorganiska ämnen används empiriska Kct-värden inom pH-intervallet 5 till 7 
för organiska ämnen har Kct-värden beräknats (organisk halt i jorden har antagits till 2%) 

Som ett inledande steg i transporten av förorening ("release") uppskattas fördelningen av förore
ning mellan de olika faserna vid källan. Detta görs med utgångspunkten att den totala koncentra
tionen i jorden är känd. Med denna utgångspunkt kan koncentrationen i porvatten och porluft 
beräknas. 

8.1.4 Spridningsvägar 

Media 
Naturvårdsverkets modell hanterar föroreningsspridning via jord (damm), luft (damm och ånga), 
grundvatten och ytvatten. 

Transport- och omvandlingsprocesser 
Naturvårdsverkets modell tar inte hänsyn till nedbrytning av organiska ämnen. Beräkning av 
föroreningstransport omfattar: 

transport av förorenat damm till inom- och utomhusluft (antagna värden) 
transport av ånga från jord till inomhusluft 
transport av föroreningar till grundvattenbrunn 
transport av föroreningar till ytvatten 
upptag av föroreningar i växter 

Föroreningshalten av ett ämne i inom- och utomhusluften via damm utgörs av antagna värden i 
modellen, d v s ingen transportberäkning ingår. Koncentrationen av ånga i inomhusluften base
ras på porluftens beräknade koncentration och en utspädningsfaktor. För de generella riktvärdena 
är utspädningsfaktom 1/20 000. 
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Spridning till grundvattenbrunn beräknas med en enkel transportmodell. En utspädningsfaktor 
från porvatten till grundvatten beräknas. För de generella riktvärdena används schablonmässigt 
en utspädningsfaktor på 1/15 (känslig markanvändning) respektive 1/30 (mindre känslig mar
kanvändning). Transportmodellen beskriver ingen sorption eller nedbrytning, däremot ingår 
longitudinell dispersion men inte dispersion i sidled (transversell dispersion). 

För beräkning av föroreningsspridning via grundvatten till ytvatten används en liknande modell 
som för spridning till grundvattenbrunn. Ytvattendrag som kan hanteras i modellen är ström
mande vattendrag och mindre sjöar. Total omblandning i ytvattendraget antas ske momentant. 
För beräkning av de generella riktvärdena antas schablonmässigt att utspädningsfaktom från 
porvatten till grundvatten är 1/15 samt att utspädningsfaktom från grundvatten till ytvatten 
uppgår till 1/4000, dvs totalt 1/60 000 från porvatten till ytvatten. 

Föroreningstransport till växter beaktar: 
biokoncentrationsfaktom BCF (se kapitel 5.4.5), vilken är olika för varje kemiskt ämne 
rotupptag från jorden, men inte deposition av förorenat damm från luften 

För metaller används BCF. Faktorn torrvikt/bruttovikt antas vara 0,202 för rotfrukter och 0,117 
för bladgrönsaker. För övriga oorganiska ämnen antas växtens vatten innehålla samma koncent
ration av ämnet som porvattnet i jorden. För organiska ämnen används en metod av Briggs et al. 
( 1982). Därefter beräknas den totala koncentrationen i en "typisk" ätbar växt. 

8.1.5 Exponeringsmode/1 för människan 

Exponeringsvägar 
Följande exponeringsvägar för människan beaktas i modellen: 

direkt intag av förorenad jord 
hudkontakt med förorenad jord 
inandning av förorenat damm 
inandning av ångor 
intag av förorenat grundvatten 
intag av grönsaker som odlats på förorenad mark 
intag av fisk från ett närbeläget ytvatten 

Det är endast vid känslig markanvändning som samtliga ovanstående exponeringsvägar beaktas, 
se Tabell 2 (för beräkning av generella riktvärden). 

Tabell 2. Exponeringsvägar för känslig markanvändning (KM), mindre känslig markan
vändning med grundvattenuttag (MKM GV) och mindre känslig markanvändning 
utan grundvattenuttag (MKM). 

Exponerinf(SVäf! KM MKMGV MKM 
Direkt intag av jord X X X 
Hudkontakt X X X 
Inandning av damm X X X 
Inandning av ångor X X X 
Intag av grundvatten X X 
Intag av grönsaker X 
Intag av fisk X 
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Toxikologiska data 
De toxikologiska data och tolerabla risknivåer som används i modellen för kroniska effekter är: 

Oralt intag: 
genotoxiska cancerogena föroreningar: ett extra cancerfall per 100 000 personer exponerade 
under en livstid ( d v s risknivå 1 · 1 o-5

) 

övriga : TDI (mg/kg kroppsvikt/dag), i första hand baserat på WHO bedömningar 

Inandning: 
genotoxiska cancerogena föroreningar: livstids cancerrisk 1 · l 0-5 

övriga ämnen: "reference air concentration" baserat på bedömningar från WHO, IMM eller 
Umweltbundesamt i Tyskland 

Exponering genom huden: 
relativ absorptionsfaktor, från Massachusetts Department of Environmental Protection 
(MDEP) 

Dricksvatten: 
Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten 

Intag av fisk: 
ytvattenkoncentration under restvärde ("residue value") enligt USEPAs Ambient Water Qu
ality Criteria 

Akuta effekter har beaktats för arsenik och cyanid då generella riktvärden beräknats. Värden för 
akut toxicitet har tagits från Victorin et al. ( 1990). 

Beräkning av humantoxikologiskt riktvärde 
För att beräkna riktvärden används följande arbetsgång: 

För varje aktuell exponeringsväg uppskattas den genomsnittliga dagliga exponeringen vid 
kronisk exponering för föroreningen, angivet i mg/kg kroppsvikt för barn respektive vuxen. 
För de flesta exponeringsvägar blir barns exponering avgörande. För genotoxiska cancero
gena ämnen beräknas även en integrerad livstidsexponering. 
Med utgångspunkt från den uppskattade exponeringen och aktuella toxikologiska jämförel
sedata (tex TDI-värden), beräknas "reference soil concentration", Cn. Denna motsvarar den 
föroreningskoncentration i jorden som ger en exponering motsvarande TDI eller acceptabel 
risk (1 o-5

) då endast denna exponeringväg finns. 
För att beräkna ett integrerat hälsobaserat riktvärde där samtliga aktuella exponeringsvägar 
beaktas, tas inversen på summan av de inverterade "reference soil concentration" för samtli
ga exponeringsvägar. Detta innebär att riktvärdet blir lägre än det lägsta "reference soil con
centration" eftersom flera exponeringsvägar bidrar till den totala exponeringen. 
Detta riktvärde justeras sedan i vissa fall upp eller ned med hänsyn till dricksvattennormer, 
bakgrundshalter, akuttoxicitet eller bakgrundsexponering via födan. 

8.1.6 Riskmode/1 för miljön 

I modellen beaktas två fall, dels miljöeffekter på platsen (on-site e.ffects), dels miljöeffekter i 
närliggande ytvatten (off-site effects). Ett ekotoxikologiskt värde tas fram för varje fall. Som 
ekotoxikologiskt riktvärde väljs det lägsta av dessa två. 
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Det ekotoxikologiska riktvärdet för miljöeffekter på platsen motsvarar den nivå vid vilken ingen 
allvarlig störning på markens ekologiska funktion kan förväntas. Man antar då att om flertalet 
växt och djurarter i marken skyddas, så innebär det att markens ekologiska funktion också skyd
das. Skyddsnivån skiljer sig åt beroende på typen av markanvändning (känslig respektive mindre 
känslig markanvändning). 

De ekotoxikologiska värden som används i modellen baseras sig på holländska värden 
(ecotoxicological intervention values) från en stor databas. De holländska värdena motsvarar den 
halt där 50 % av markorganismerna skyddas. Denna nivå anses i Sverige acceptabel för mindre 
känslig markanvändning, medan man för känslig markanvändning använder halva detta värde. 

Bedömningen av miljöeffekter i närbeläget ytvatten grundas på kanadensiska kriterier för beva
rande av akvatiskt liv i sötvatten (Canadian Water Quality Criteria). Vid beräkning av detta 
ekotoxikologiska riktvärde tas hänsyn till utspädning från porvatten till ytvatten. 

8.1. 7 Val av generella riktvärden 

Det lägsta av det hälsobaserade och det ekotoxikologiska värdet väljs som riktvärde. Hänsyn tas 
även till några andra faktorer. För vissa ämnen hart ex lukt- och smakproblem beaktats i rikt
värdena. Bakgrundshalter har beaktats genom att inget riktvärde satts lägre än 90-percentilen för 
uppmätta halter på landsbygden. I Tabell 3 redovisas om det human- eller ekotoxikologiska vär
det är styrande för val av riktvärde för arsenik, koppar, krom, zink och P AH, samt vilken expo
neringsväg som varit dominerande. För PAH har ett enskilt riktvärde för vart och ett av de 16 
PAH som ingår i USEP As analysmetod beräknats, varefter det lägsta värdet bland de canceroge
na respektive övriga PAH valts som riktvärde. 

Tabell 3. Sammanställning av huruvida det humantoxikologiska eller ekotoxikologiska vär
det varit styrande vid val av generella riktvärden, Dominerande exponeringsväg 
anges inom parentes. KM= känslig markanvändning, MKM = mindre känslig 
markanvändning med grundvattenuttag, MKM = mindre känslig markanvändning 
utan grundvattenuttag. 

Amne KM MKMGV MKM 
Arsenik, As humantox (intag av humantox (intag av humantox (intag av 

grundvatten)* grundvatten)* _jord) 
Koppar, Cu ekotox Ekotox ekotox 
Krom, Cr ekotox Ekotox ekotox 
Zink, Zn ekotox Ekotox ekotox 
Summa cancerogena humantox (intag av humantox (inandning humantox (inandning 
PAH grönsaker)* av damm)* av damm)* 
Summa övriga P AH ekotox Ekotox ekotox 
* justerat med avseende på bakgrundshalt 

8.1.8 Osäkerheter 

I underlagsrapporten till Naturvårdsverkets riktvärden (Naturvårdsverket, 1997b) diskuteras kort
fattat osäkerheter i modellen och att många antaganden är konservativt valda. Inom några områ
den bedöms metodutveckling som mest nödvändig: 

upptag av föroreningar i växter 
transport av ångor in i byggnaden 
föroreningarnas biotillgänglighet (finns ej med i modellen) 
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upptag av föroreningarna genom huden 
ekotoxikologiska effekter 

Parametrar som identifierats som särskilt viktiga för slutresultatet är: 
utspädningsfaktorn för grundvatten 
utspädningsfaktorn för inomhusluft 
biokoncentrationsfaktorn (grönsaker) 
intagen mängd jord 

Dessutom har naturligtvis toxikologiska och ekotoxikologiska data stor betydelse för riskbedöm
ningen. Säkerhetsfaktorer finns ofta inbyggda i sådana data eftersom de många gånger baseras på 
djurförsök. 

8.1.9 Ka/kylprogam i Excel 

Naturvårdsverkets modell finns endast redovisad i sin helhet i en engelskspråkig rapport (Natur
vårdsverket, 1997b). Relativt omfattande beräkningar måste göras för att platsspecifika riktvär
den ska kunna tas fram. Inom ramen det projekt som redovisas i föreliggande rapport har därför 
ett kalkylprogram skapats med hjälp av Microsoft Excel för att underlätta beräkningarna. Det här 
redovisade kalkylprogrammet är att beteckna som arbetsmaterial och är således inte allmänt till
gängligt. För att skapa ett allmänt tillgängligt program krävs att vissa kompletteringar och omar
betningar görs. 

Kalkylprogrammet är uppbyggt i fem delar: 
11 inmatningsblad 
11 resultatblad 
11 databas 
11 beräkningsblad 
11 transportberäkningsblad 

I inmatningsbladet kan anges värden på i stort sett samtliga de variabler som ingår i Naturvårds
verkets modell och som skulle kunna vara platsspecifika vid ett objekt. Bland annat är det möj
ligt att kryssmarkera de exponeringsvägar som ska beaktas. En komplett redovisning av inmat
ningsbladet redovisas i Bilaga D. Inmatningsvariablerna har något subjektivt indelats i två grup
per; (1) transport- och exponeringsvariabler (grön färgkodning) samt (2) "metodikvariabler" (gul 
färgkodning). Den första gruppen utgörs av variabler som nästan alltid bör anges platsspecifikt, 
t ex exponeringsvägar, områdets storlek, avstånd till grundvattenbrunn etc. Den andra gruppen 
består av variabler som bl a speglar människors beteende och metodiken i beräkningarna. Dessa 
variabler bör i många fall inte ändras. Exempel på sådana variabler är hur mycket vatten ett barn 
eller en vuxen konsumerar per dag, storleken på den hudyta som exponeras för jord etc. 

I resultatbladet presenteras beräknade human- och ekotoxikologiska riktvärden. Här redovisas 
även den procentuella andelen som respektive exponeringsväg bidrar med till riktvärdet och vil
ken exponeringsväg som är styrande (Bilaga D). Det humantoxikologiska riktvärdet kan justeras 
upp eller ned beroende på dricksvattennormer, bakgrundsexponering, akuttoxicitet, lukt/smak/ 
tekniska problem med dricksvatten samt bakgrundshalter i omgivningen. Eventuell justering 
utförs på inmatningsbladet. 

Databasen utgörs av ett kalkylblad där ämnesspecifika data lagras. Data för ett stort antal olika 
kemiska ämnen kan lagras och nya ämnen kan successivt läggas till. Databasen gör det enkelt att 
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växla mellan olika ämnen i beräkningarna. På inmatningsbladet anges vilket ämne som beräk
ningarna ska utföras för. Data plockas sedan automatiskt från databasen under beräkningarna. 

Beräkningsbladen innehåller de flesta av ekvationerna och villkoren som redovisas av Natur
vårdsverket ( 1997b ). Beräkningarna utförs "baklänges" (inverse mode), d v s man utgår från en 
acceptabel halt hos människa/miljö och beräknar därefter vilken koncentration i jorden detta 
motsvarar. 

Det är önskvärt att även kunna utföra "framlänges" beräkningar (forward mode), d v s att utgå 
från en uppmätt koncentration i jorden och beräkna hur stor exponeringen blir. Detta är dock inte 
möjligt med Naturvårdsverkets modell, som den presenteras i nuläget, utan att omfattande modi
fieringar görs. Däremot kan halterna i porluft, inomhusluft, porvatten, grundvatten och ytvatten 
relativt enkelt beräknas med befintlig modell. Dessa beräkningar har lagts in i ett transportbe
räkningsblad. Syftet är att kunna jämföra uppmätta halter, i t ex grundvatten, med de som mo
dellen förutser. 

Kalkylprogrammet är lättanvänt och i det närmaste självinstruerande. Det är enkelt att testa hur 
olika variabelvärden påverkar det beräknade riktvärdet. När programmet använts i Excel är det 
deterministiskt till sin natur. Detta innebär att osäkerheter i indata inte kan hanteras (annat än 
genom känslighetsanalys). Möjlighet finns dock att använda kalkylprogrammet tillsammans med 
en programvara för stokastisk simulering, t ex Crystal Ball. Samtliga variabler som önskas kan 
då anges som statistiska fördelningar i stället för diskreta värden. Detta gäller även toxikologiska 
data i databasen. Naturvårdsverkets modell har då förvandlats till en probabilistisk modell som 
kan hantera osäkerheter. 

Testkörningar med modellen har utförts där ett mindre antal utvalda variabler har hanterats som 
stokastiska variabler. Använd på detta sätt kan modellen betecknas som "semi-probabilistisk". 
För att köra modellen fullständigt probabilistiskt måste realistiska sannolikhetsfördelningar tas 
fram för alla viktiga variabler, även toxikologiska data, vilket är ett omfattande arbete. 

8.2 Risc-Human 

8.2.1 Allmänt 

Riskbedömningsmodellen Risc-Human, som utvecklats av van Hall-institutet i Holland, kom ut i 
sin första version 1994. Sedan dess har den reviderats och kompletterats. Modellen bygger på 
beräkningsprinciper från tre undermodeller; CSOIL, VOLASOIL och SEDISOIL, som samtliga 
utvecklats av Dutch National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM), 
se nedan. 

Risc-Human kan användas för att beräkna hur stor exponeringen är från den förorenade platsen i 
förhållande till en acceptabel risknivå, men även för att beräkna en typ av riktvärde, ett s k "soil 
use value". I modellen kan anges vilken procentandel av referensdosen eller tolerabel koncentra
tion i luft som kan accepteras. Riktvärdet anger alltså vid vilken nivå som exponering orsakad av 
föroreningen ijorden är acceptabel. Den säger inget om vilken halt som till exempel ett grund
vatten som används som dricksvatten bör hålla för att vara acceptabelt. 

I programmet kan aktuella exponeringsvägar kryssas i. Som standard i programmet är samtliga 
exponeringsvägar angivna och de inlagda värdena på parametrarna bygger på förhållanden där 
platsen är bebyggd med bostäder. Parametervärdena går att förändra. 
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I programmet finns en databas med ett stort antal kemiska ämnen inlagda. Olika ämnesspecifika 
parametrar finns kopplade till varje ämne, såväl kemiskt-fysikaliska som toxikologiska data. Nya 
ämnen kan läggas till och befintliga ämnesspecifika parametrar kan ändras. Alla 16 P AH som 
Naturvårdsverket valt ska ingå i summan cancerogena P AH och icke-cancerogena P AH finns 
dock inte inlagda i Risc-Human som standard. 

Objektet kan delas in i olika mindre områden ("subsites"), där parametrarna kan variera. Model
len kan även ta hänsyn till olika scenarier (tex olika exponeringsvägar), där utfallet kan jämföras 
med varandra. Dessutom kan olika markanvändningstyper kan läggas in. 

Risc-Human beräknar exponeringen från markförorening. Exponering från andra förore
ningskällor (luftförorening, vattenförorening) beaktas inte med automatik. Det finns dock möj
lighet att jämföra exponeringen från förorening med bakgrundsdos. Bakgrundsdosen som finns 
inlagd i programmet är den dagliga bakgrundsdosen för invånare i Holland. 

Modellen kräver åtminstone ett uppmätt värde i jord, sediment eller grundvatten. 

8.2.2 Exponeringsmode/1 för människor 

Följande exponeringsvägar för människan finns i Risc-Human: 

intag av jord (CSOIL) 
hudkontakt med jord (CSOIL) 
inandning av inomhusluft (CSOILNOLASOIL) 
inandning av utomhusluft(CSOIL) 
intag av dricksvatten (CSOIL) 
hudkontakt vid duschning (CSOIL) 
inandning av ångor vid duschning (CSOIL) 
intag av grönsaker (CSOIL) 
intag av kött (CSOIL) 
intag av mjölk (CSOIL) 
hudkontakt med ytvatten (SEDISOIL) 
intag av ytvatten vid bad (SEDISOIL) 
intag av suspenderat material vid bad (SEDISOIL) 
intag av fisk (SEDISOIL) 

Det är möjligt att välja vilka exponeringsvägar som är aktuella vid ett specifikt objekt. 

8.2.3 Undermodel/er 

Risc-human bygger på beräkningsprinciper från tre olika modeller; CSOIL, VOLASOIL och 
SEDISOIL. 

CSOIL 
CSOIL beräknar människors exponering för kemikalier i förorenad mark. Alla exponeringsvägar 
och inmatade standardvärden bygger på fallet med bostäder med trädgård ( dessa värden kan änd
ras vid modellering av ett fall). Jämvikt mellan ämnet i jord, porvatten och porluft förutsätts. 
Modellen beräknar föroreningstransporten från porluft och vatten till den relativt rena markytan 
och källarutrymmen. I modellen kan man välja om byggnaden har källare eller krypgrund. För
oreningen förutsätts genomgå evaporation vid markytan. Modellen beräknar också vilka halter 
och mängder av föroreningen som kan tränga in i vattenledningar av syntetiskt material. Förore-
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ning i porvatten förutsätts bli upptagen av grönsaker och gräs. Bladgrönsaker förutsätts ta upp 
föroreningar via luftdeposition av suspenderat material. Exponering via direktkontakt med för
orenad jord ingår också i modellen. 

Modellen kan inte, utifrån uppmätt halt i jord, räkna ut halten i grundvatten eller hur stor utspäd
ningen skulle bli till en grundvattenbrunn eller ytvattendrag. Däremot kan uppmätta grundvat
tenhalter matas in i modellen och användas som underlag för beräkning av exponering via intag 
av dricksvatten. 

VOLASOIL 
VOLASOIL är en modell för att beräkna koncentrationen i inomhusluft. I Risc-Human kan man 
välja att använda VOLASOIL eller CSOIL för detta ändamål. VOLASOIL är användbar i flera 
typfall; när förorening huvudsakligen förekommer i grundvattnet, som en koncentrerad fas i jor
den eller ovanpå grundvattenytan. VOLASOIL kan inte användas då föroreningen primärt finns i 
jorden. Modellen bygger på att byggnaden har krypgrund. 

VOLASOIL bygger på stationära förhållanden. Begränsningar i modellen är följande antaganan
den: 

ingen nedbrytning 
föroreningskällan kommer inte att klinga av 

- jorden är homogen 
ingen (icke-jämvikts-)sorption av flyktiga ämnen sker i den öppna kapillära zonen. 
ingen lateral transport eller läckage 

SEDISOIL 
Modellen beräknar halten i ytvatten och suspenderat material baserat på uppmätta halter i sedi
ment. Jämvikt förutsätts mellan dessa tre faser. Det är dock inte känt om detta råder under de 
verkliga förhållandena. Av denna anledning rekommenderar man att uppmätta värden på halt i 
ytvatten och suspenderat material används om detta finns. Detsamma gäller förhållandet mellan 
ytvattenhalter och metallhalter i fisk. Finns uppmätta halter är dessa att föredra framför beräkna
de. Annars beräknar modellen koncentrationen i fisk och baserat på ett antaget intag av fisk kan 
bidraget från denna exponeringsväg beräknas. 

8.2.4 Toxikologiska data och tolerabla risknivåer 

Den beräknade exponeringen (koncentration i jord, luft och dricksvatten) jämförs i modellen 
med vedertagna standardvärden, RID-värden (Reference Dose), TCA-värden (Toxicologically 
Tolerable Concentration in Air) samt holländska dricksvattenkriterier. I RID inkluderas både 
tolerabelt dagligt intag (TDI) samt dagligt intag med hänsyn till cancerrisken. 
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Tabell 4. Jämförelse av humantoxikologiska data, Naturvårdsverkets modell och Risc
Human. För RfC (Naturvårdsverkets modell) och TCA (Risc-Human)finns inga 
värden för aktuella ämnen. 

Naturvårdsverkets modell Risc-Human 

Ämne ORAL INANDNING DRICKS-
VATTEN 

Cancer Cancer SLV RID TCA Dricks-
risk risk gräns vatten-

kriterier 
TDI RfC 

arsenik 

mg/kg/d 

1,1·10"3 
mg/kg/d 

6,0·10"6 

mg!m3 mglm3 

2,5-10"6 

mg/I 

1,0· 10·2 

mg/kg/d µg/m3 

2, 1-10·3 
mg/I 
5.10·2 

koppar 5,0-10"1 2,0 1,4·10"1 1-10·1 

krom (III) 
krom (VI) 

1,0 
1,0 2,5-10"7 

5.10·2 5.10·3 

7-10•7 
5.10·2 

5-10·2 

zink 1,0 1,0 1,0 1-10·1 

benso( a )pyren 1,0-10"3 2,3·10"5 1,1 ·10·7 7,0-10"4 2-10·3 2-10·4 

naftalen 4,0-10"2 5.10·2 2-10·4 

acenaftylen 
fluoren 4,0-10"2 

fenantren 
flouranten 4,0-10"2 2-10·2 2·104 

pyren 3,0-10"2 2-10·2 2-10·4 

benzo(a)antracen 2-10·2 2-10·4 

krysen 2-10·3 

benzo(b)fluoranten 
benzo(k)fluoranten 2-10·2 2-10·4 

indeno( 1,2,3-cd)pyren 2-10·2 2-10·4 

dibenzo(a,h)antracen 
benzo(g,h,i)perylen 2-10·2 2-10-4 

I Tabell 4 görs en jämförelse mellan tolerabla risknivåer i Risc-Human och Naturvårdsverkets 
modell (se även Bilaga B). Observera att den tolerabla cancerrisken i Risc-Human är 1 · Io-4, d v 
s tio gånger högre än vad som accepteras enligt Naturvårdsverkets modell. Det är inte möjligt att 
direkt ändra jämförelsevärdena för redan inlagda ämnen i Risc-Human. Vid behov går det dock 
att lösa detta praktiskt genom att man skapar ett nytt ämne med förändrade värden, t ex kallat 
"arsenik2". 

8.2.5 Risk för miljö 

Risk för miljö (ekotoxikologiska aspekter) beaktas inte i Risc-Human. 

8.3 Jämförelse med kravspecifikation 

I Tabell 5 redovisas hur väl de två olika modellerna uppfyller den kravspecifikation som beskrivs 
i kapitel 6. 

Av tabellen framgår att ingen modell i dagsläget uppfyller samtliga kriterier. Naturvårdsverkets 
generella modell är den som med minst arbetsinsats kan komma att göra detta. Risc-Human har 
dock andra fördelar som framgår av kapitel 9.4. 
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Tabell 5. Jämförelse mellan kravspecifikation, Naturvårdsverkets modell och Risc-Human 

Krav 

Val av ämnen: 
(Cr, Cu, As, Zn, I 6 P AH + ev. kom-
plettering) 

F öroreningskällan: 
(halt i jord ⇒ halt i porvatten/porlu{t) 

Spridningsvägar: 
(via jord, luft, grundvatten, ytvatten) 

Urval av exponeringsvägar: 
(exponering via luft inom- och utom-
hus, dricksvatten, intag av grödor och 
fisk, jord och via huden) 

Mottagare: 
(human- och ekotoxikologiska aspek-
ter) 

Riskkriterier: 
(samma acceptanskriterier som Natur-
vårdsverkets generella modell) 

Övriga krav 
(transparent, lättanvänd och kostnad-
sejfektiv) 

Naturvårdsverkets generella 
modell 
Kan ej hantera alla 16 P AH i 
ursprungsversionen, men 
möjligt att komplettera med 
nya ämnen 
OK 

OK 

OK 
(Utomhusluft ingår ej) 

OK 

OK 

Svår att använda för att ta 
fram platsspecifika riktvärden, 
men kalkylprogram i Excel 
underlättar arbetet avsevärt 

Risc-Human 

Kan ej hantera alla 16 P AH i 
ursprungsvers10nen, men 
möjligt att komplettera med 
nya ämnen 
OK 

Ej från jord till grundvatten 
och vidare till ytvatten eller 
brunn 
OK 

Ekotoxikologiska aspekter 
beaktas ej 

Delvis andra acceptanskriteri-
er, men möjligt att revidera 
och komplettera dessa 
Relativt komplicerad, men 
hjälpfunktion finns 
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9 TESTFALL 

9.1 Beskrivning av testfall 

Nedan beskrivs ett idealiserat fall med mark, grund- och ytvatten förorenat av träskyddsmedel. 
Det verkliga fallet som ligger till grund för beskrivningen har en mer komplicerad hydrogeologi, 
varför förenklingar har gjorts. 

Testfallet har sedan använts för att bestämma dominerande exponeringsväg och beräkna riktvär
de för ämnena arsenik och benso(a)pyren med Naturvårdsverkets modell samt den holländska 
modellen Risc-Human. 

9.1.1 Geologi och hydrogeo/ogi 

Den f d impregneringsplatsen är lokaliserad mellan en järnvägsstation och ett ytvattendrag. Om
rådet underlagras av ett ca 0,3 m mäktigt humuslager. Därunder följer silt ned till 5 meters djup. 
Siltlagret underlagras av ett vattenförande lager av friktionsmaterial. En rörspetsbrunn är instal
lerad i detta lager (5,4 meter under markytan) och utgör gemensam vattentäkt för 14 hushåll. 
Vattentäkten är lokaliserad omedelbart söder om impregneringsområdet. 

Ytavrinningen inom impregneringsområdet tas upp av ett antal öppna diken som avbördas till det 
närbelägna ytvattendraget. 

9.1.2 Markanvändning 

Markområdet är inte inhägnat. Området utnyttjas emellanåt av närboende som promenerar ner 
till ytvattendraget. 

Det totala området är 2,5 ha. Endast en mindre del (50 m • 50 m) av detta område bedöms som 
förorenat. 

9.1.3 Utförda undersökningar 

Området har undersökts i ett flertal omgångar. Vid undersökningarna har följande halter upp
mätts, se Tabell 6: 

Tabell 6. Uppmätta halter i mark, grund- och ytvatten 

arsenik i mark 
arsenik i rundvatten 

benso(a)pyren i grundvat
ten 
benso(a) ren i tvatten 0 /1 
* Den uppmätta halten arsenik i ytvatten är anmärkningsvärt hög, men finns angiven i en utredning av det verkliga 
fall som detta testfall bygger på. 
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9.1.4 Exponeringsvägar 

Följande exponeringsvägar är aktuella: 
intag av jord 
hudkontakt med jord/damm 
inandning av damm 
inandning av ångor 
intag av grundvatten 
intag av fisk 

9.1.5 Aktuella parametrar 

Modellerna har testats med avseende på arsenik och benso(a)pyren. Följande parametrar avseen
de jordens egenskaper och exponering för människan är aktuella, se Tabell 7. Nedanstående pa
rametrar är sådana som förekommer i båda riskbedömningsmodellerna. Dessutom tillkommer 
parametrar som är specifika för respektive modell. 

Tabell 7. Givna parametrar i testfall 

Parameter Enhet 
Organisk halt % 2 
Jordens vattenhalt dm3 /dm3 0,3 
Jordens luftinnehåll dm3 /dm3 0,2 
Bulkdensitet kg/dm3 1,5 
Koncentration av damm, utomhus mg/mj 0,07 
Andel damm från förorenat område % 70 

mlExponerad hudyta, barn (utomhus) 0,28 
mlExponerad hudyta, vuxen (utomhus) 0,17 

Jordexponering, barn (utomhus) mg/m1 5100 
Jordexponering, vuxen (utomhus) mg/m2 5100 
Andningskapacitet, barn mJ/dygn 7,6 
Andningskapacitet, vuxen mj/dygn 20 
Kroppsvikt, barn Kg 15 
Kroppsvikt, vuxen Kg 70 
Lungretention, barn % 75 
Lungretention, vuxen % 75 
Livstidsexponering, barn År 6 
Livstidsexponering, vuxen År 64 

Vid uppskattning av exponeringstiden förutsätts att barn och vuxna vistas på platsen 200 dagar/år 
och att exponeringen endast sker utomhus. 

För Naturvårdsverkets modell har även följande parametrar använts, se Tabell 8: 
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Tabell 8. Kompletterande parametrar i Naturvårdsverkets modell 

Parameter Enhet 
Medelvärde intag förorenad jord, barn mg/dygn 150 
Medelvärde intag förorenad jord, vuxen mg/dygn 50 

Avstånd från område till brunn m 0 
Hydraulisk konduktivitet rn/s 5. 10-5 

Hydraulisk gradient mim 0,005 
Akviferens mäktighet m 5 
Vattenkonsumtion, barn/ vuxen I/dygn 1/ 2 

mJ 10()Sjöns volym 
Sjöns omsättningstid År 1 

I Risc-Human har förutom de parametrar som angivits i Tabell 7 ovan, även ämnesspecifika pa
rametrar (tex fördelningskonstanter, biokoncentrationsfaktorer) justerats så att de stämmer över
ens med de som används i Naturvårdsverkets modell. För övriga parametrar ha modellens 
"default"-värden använts. 

9.2 Test av Naturvårdsverkets modell 

Resultaten från beräkningarna enligt Naturvårdsverkets modell i EXCEL-form redovisas i Bila
ga E. 

9.2.1 Arsenik 

För arsenik visar beräkningarna att intag av grundvatten är den dominerande exponeringsvä
gen. Det beräknade riktvärdet är 0,02 mg/kg. När hänsyn tas även till bakgrundshalten juste
ras riktvärdet uppåt till 15 mg/kg. 

I modellen beräknas också halten i grundvatten och ytvatten baserat på den uppmätta halten i 
jord. Resultaten från dessa beräkningar redovisas i Tabell 9 och i Bilaga E. 

Tabell 9. Beräkningar av arsenikhalter, baserat på uppmätta halter i jord 

Beräknad halt arsenik i rundvatten 
Beräknad halt arsenik i tvatten 

En jämförelse med de uppmätta halterna i grund- och ytvatten (se Tabell 6 ovan) visar att den 
beräknade halten i grundvatten är högre än den uppmätta samt att den beräknade halten i ytvatten 
är lägre än den uppmätta. Dessutom är den beräknade halten arsenik i grundvatten anmärknings
värt hög, liksom den uppmätta arsenikhalten i ytvatten. Förklaringar till skillnaderna kan bl a 
vara: 

arsenikhalten i jorden är hög (antaget över hela området) 
arsenikföroreningen är hårdare bunden till matrisen än vad modellen antar (mindre utlakning 
i verkligheten), dvs modellens Kd-värde är missvisande 
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urlakningen kan ha varit högre tidigare, men avtagit. Högre halter har förekommit i grund
vattnet tidigare. 
de hydrogeologiska förhållanden i verkligheten skiljer sig från modellen (tex utströmnings
område, annan grundvattenbildning) 
annan källa finns till arseniken i ytvatten 
höga arsenikhalter ansamlade i sediment ger upphov till höga arsenikhalter i ytvattnet 
annan spridningsväg av arsenik till ytvatten än via grundvattnet, tex ytavrinning och mark
eros10n 

En slutsats från testet är att framtagandet av ett platsspecifikt riktvärde inte far så stor praktisk 
betydelse för arsenik, eftersom riktvärdet ofta blir så mycket lägre än bakgrundhalten. Däremot 
kan annan mycket värdefull information erhållas som kan ligga till grund för den platsspec(fika 
riskbedömningen. Sådan information kan vara vilka spridningsvägar om dominerar och vilka 
exponeringsvägar som är dimensionerande. 

9.2.2 Benso(a)pyren 

För benso(a)pyren visar beräkningarna att inandning av damm är den dominerande expone
ringsvägen och att det humantoxikologiska värdet blir styrande för riktvärdet. Det beräknade 
riktvärdet är 2,0 mg/kg. 

I modellen beräknas också halten i grundvatten och ytvatten utifrån den uppmätta halten i jord. 
Resultaten från dessa beräkningar redovisas i Tabell 10 och i Bilaga E. 

Tabell 10. Beräkningar av halt benso(a)pyren, baserat på uppmätta halter i jord. 

Beräknad halt benso(a)pyren i 1-104 µg/1 
grundvatten 
Beräknad halt benso(a)pyren i yt- 3.10-7 µg/1 
vatten 

Resultaten av beräkningarna visar att halterna är mycket låga, vilket också stämmer väl överens 
med de uppmätta halterna som var nära noll (se Tabell 6 ovan). 

9.2.3 Stokastisk simulering, benso(a)pyren 

Med hjälp av Naturvårdsverkets modell inlagd i Excel är det relativt enkelt att ta hänsyn till pa
rameterosäkerheter genom att utföra stokastiska simuleringar. För att testa detta utfördes en sto
kastisk simulering som beskrivs nedan. 

Den deterministiska beräkningen av platsspecifikt riktvärde för benso(a)pyren visade att den 
styrande exponeringsvägen är inandning av damm. Även exponeringsvägarna intag avjord samt 
hudkontakt medjord/damm påverkar riktvärdet medan övriga exponeringsvägar i stort sett sak
nar betydelse för riktvärdet. För att studera hur osäkerheterna i dessa tre exponeringsvägar på
verkar riktvärdet genomfördes en stokastisk simulering. De variabler som angavs som stokastis
ka redovisas i Bilaga F. Inga toxikologiska data hanterades som stokastiska variabler men även 
detta är möjligt om man så önskar. 

De stokastiska variablerna definierades med sannolikhetsfördelningar med hjälp av programva
ran Crystal Ball (Decisioneering, 1996) som är ett tilläggsprogram till Microsoft Excel. Samtliga 
fördelningar valdes som triangulära. En triangulär fördelning kännetecknas av ett minimivärde 
som ej kan underskridas, ett maximivärde samt ett värde som är det mest sannolika. I Bilaga F 
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redovisas valda fördelningar. Osäkerhetsintervallen som valts kan vara mer eller mindre realis
tiska för detta fiktiva exempel. 

Simuleringen sker genom att variablernas värden hämtas från de valda sannolikhetsfördelningar
na och ett riktvärde beräknas. Dessa beräkningar utförs automatiskt av Crystal Ball ett stort antal 
gånger, i detta fall 10 000 beräkningar. Resultatet av simuleringen kan bl a presenteras som ett 
frekvensdiagram över beräknade riktvärden. 

Den deterministiska beräkningen resulterade i ett platsspecifikt riktvärde på 2,0 mg/kg för ben
so(a)pyren. Resultatet från den stokastiska simuleringen indikerar att riktvärdet skulle kunna 
variera mellan 1,0 och 3,4 mg/kg med givna antaganden. Med 95 % sannolikhet bör riktvärdet 
ligga mellan 1,3 och 2, 7 mg/kg. Simuleringen visar också att i stort sett samtliga beräkningar 
dominerar exponeringsvägen inandning av damm, även om intag av jord och hudkontakt med 
jord/damm i vissa fall får lika stor betydelse. 

Slutsatsen av den genomförda simuleringen är att parameterosäkerheter i modellen kan hanteras 
och åskådliggöras på ett enkelt och tydligt sätt med hjälp av stokastisk simulering. Metodiken är 
betydligt enklare och snabbare än traditionell känslighetsanalys där en variabel varieras åt gång
en (den senare metoden är även förkastlig av andra orsaker, se exempelvis Box et al. (1978)). Ett 
intressant resultat av simuleringen är också att samtliga exponeringsvägar som behandlades som 
osäkra faktiskt kunde påverka riktvärdet i stor utsträckning. Detta kan i vissa fall få betydelse för 
val av efterbehandlingsåtgärd eftersom det inte alltid räcker med att åtgärda endast den domine
rande exponeringsvägen. I detta fiktiva exempel är emellertid det av mindre betydelse eftersom 
alla tre exponeringsvägarna försvinner om den förorenade jorden avlägsnas eller täcks över. 

9.2.4 Beräkning av Kcrvärde 

Erfarenheter visar att en gammal förorening ofta lakas ut mindre än en ny förorening. Beräk
ningsmässigt innebär detta att fördelningskonstanten mellanjord och vatten (Kct-värde) som an
vänds i modellen kan vara för låg. I sådana fall kan modellberäkningar av föroreningshalten i 
tex grundvattnet ge orealistiskt höga värden. Naturvårdsverkets modell inlagt i ett kalkylpro
gram kan användas för att studera vilket Kct-värde som är mer realistiskt att använda. Detta er
hålls genom att variera Kct-värdet till dess beräknade halter i grundvattnet överensstämmer med 
uppmätta halter. 

För det aktuella fallet innebär detta att Kct-Värdet måste justeras från 30 dm3/kg till 1200 dm3/kg 
för att den beräknade halten arsenik skall överensstämma med uppmätt halt (92 ~g/1). Det är in
tressant att notera att Kct-värdet som används i modellen Risc-Human är 980 dm /kg, dvs be
tydligt högre än de 30 dm3/kg som används i Naturvårdsverkets modell. Generellt gäller att Kct
värden är mycket osäkra och de kan variera beroende på föroreningens ålder, jordmatrisen, 
mark- och vattenkemin mm. 

Det bör påpekas att även en justering av Kct-värdet enligt ovan är osäker. För det första är det inte 
okontroversiellt att beskriva utlakning med en linjär modell på det sätt som Naturvårdsverket 
gör. För det andra är det osäkert hur pass tillförlitlig beräkningen av utspädning från porvatten 
till grundvatten är. För det tredje finns även osäkerheter som kan påverka resultatet av en grund
vattenprovtagning. För det fjärde kan föroreningshalterna i grundvattnet variera över tiden. Det 
är således nödvändigt att vara medveten om osäkerheterna om man väljer att justera Kct-värdet 
enligt beskrivningen ovan. 
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9.3 Test av Risc-Human 

Resultat från beräkningarna i Risc-Human redovisas i Bilaga G. 

9.3.1 Arsenik 

Beräkningarna i Risc-Human visar att den dominerande exponeringsvägen är via intag av 
fisk. Även intag av dricksvatten och intag av jord har viss betydelse. För metaller förutsätts i 
modellen att intaget via huden är försumbar. Likaså förutsätter modellen att arsenik inte är flyk
tigt, vilket innebär att även inandning av arsenik i ångform blir försumbar. Intaget via fisk, 0,03 
mg/kg/dag, är beräknat utifrån den uppmätta halten arsenik i ytvatten. Halten i dricksvatten är 
beräknad utifrån den uppmätta halten i grundvattnet. Den totala dosen under en livstid beräknas 
till 3,6-10-2 mg/kg/dag. I modellens redovisningsdel kan man i form av cirkeldiagram se de olika 
exponeringsvägarnas betydelse för barn respektive vuxen. 

Utifrån inlagda data i databasen (bl a TDl-värden) och förkryssade exponeringsvägar kan Risc
Human beräkna en typ av riktvärde, "soil use value". I beräkningarna tas dock inte hänsyn till 
förorenat grund- och ytvatten. För arsenik blir detta riktvärde 31 mg/kg. En jämförelse med 
den uppmätta halten i jord (1920 mg/kg) visar att detta värde kraftigt överskrids. 

9.3.2 Benso(a)pyren 

För visar beräkningarna att den dominerande exponeringsvägen är intag av jord. Den totala 
dosen under en livstid beräknas till 1,6-10-8 mg/kg/dag. Det kan jämföras med dagligt tolerabelt 
intag för benso(a)pyren som i modellen angetts vara 0,002 mg/kg/dag. 

Något riktvärde har inte gått att bestämma för bens(a)pyren. Det beräknade riktvärdet (se 
ovan) har nämligen angetts vara lika med den uppmätta halten i jorden, 0,0lmg/kg. I modellen 
innebär detta att den uppmätta halten inte överskrider riktvärdet. Däremot får man ingen direkt 
information om med hur god marginal som värdet underskrids. 

9.4 Slutsats/kommentar 

En jämförelse av testutfallen som beskrivits ovan visar för både arsenik och benso(a)pyren på 
skillnader i beräkning av dominerande exponeringsväg och beräknat riktvärde mellan Natur
vårdsverkets modell och Risc-Human. En av förklaringarna torde vara att Risc-Human inte tar 
hänsyn till förorening i grundvatten på samma sätt som Naturvårdsverkets modell. Dessutom 
skiljer sig beräkningssätten åt för de övriga transport- och exponeringsvägarna. 

En slutsats från testen är att modellerna inte är direkt jämförbara. De har var och en sina för- och 
nackdelar, vilka listas nedan. 

9.4.1 Nackdelar med NV-modellen 

Modellen saknar i dagsläget möjlighet till "framlänges" beräkning, d v s beräkning av expo
neringens storlek baserat på uppmätta halter i jord. 
Vissa av spridningsmodellerna som ingår är mycket schablonmässiga, t ex spridning av ånga 
till inomhusluft. 
Vissa spridningsvägar som kan ha betydelse ingår inte i modellen, tex vattenerosion följt av 
spridning till ytvatten, exempelvis via diken. Spridning via dräneringsledningar ingår inte 
heller. 
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Modellen tar ingen hänsyn till att gamla föroreningar kan vara mindre benägna att lakas ut 
(högre Kd-värde) än färska föroreningar. Även biotillgängligheten kan vara lägre för gamla 
föroreningar. 
Vissa antaganden och beräkningar som ligger till grund för de generella riktvärdena finns 
inte tydligt redovisade i någon rapport. Detta gäller bl a vilka toxikologiska referensvärden 
som används i vissa beräkningar, beräkningsgång för upp- eller nedjustering av riktvärden 
mm. Olika personer som tillämpar metodiken för att ta fram platsspecifika riktvärden kan 
därför komma fram till något olika riktvärden. 
Metodiken är utformad för att beräkna generella riktvärden. Det saknas vägledning för hur 
vissa aspekter ska hanteras när platsspecifika riktvärden ska tas fram. Ett sådant exempel är 
hur höga bakgrundshalter av ämnet i fråga ska hanteras. 
Det är ett omfattande och delvis komplicerat arbete att lägga upp metodiken i ett kalkylpro
gram, tex Microsoft Excel. Detta beror delvis på de oklarheter som finns (se ovan). 
Modellen kan bara hantera områden som är relativt homogena. 
Modellen hanterar ej sediment. 
Modellen tar ingen hänsyn till tidsaspekten. Detta innebär att en långsam eller snabb förore
ningsspridning inte kommer att ha någon betydelse för risken. 

9.4.2 Fördelar med NV-modellen 

När modellen har lagts in i Excel är den mycket enkel att använda sig av. 
Metodiken innehåller spridnings- och transportmodeller för bl a grundvatten. Detta gör att 
halterna i olika medier kan beräknas (porluft, inomhusluft, porvatten, grundvatten och ytvat
ten). 
Det är möjligt att vid behov använda mer avancerade spridnings- och transportmodeller än de 
som beskrivs i Naturvårdsverkets metodik. 
Inlagd i Excel möjliggör modellen stokastiska simuleringar på ett enkelt sätt med hjälp av 
tilläggsprogram, exempelvis Crystal Ball. Detta innebär att osäkerheter i indata kan anges 
och variationer i beräkningsresultat kan studeras. 
Ytterligare föroreningsämnen kan enkelt läggas till vid behov, förutsatt att toxikologiska data 
mm finns tillgängliga. 

9.4.3 Nackdelar med modellen Risc-Human 

Modeller för beräkning av föroreningstransport till grundvatten, ytvatten och sediment sak
nas. Detta är en allvarlig brist. 
Stokastisk simulering är inte möjlig att utföra i modellen. 
Risc-Human använder en risknivå för genotoxiska cancerogena ämnen baserad på maximalt 
ett extra dödsfall i cancer per 10 000 livstidsexponerade personer (risk 104 

), motsvarande för 
Naturvårdsverkets modell är 10-5

_ 

Modellen är relativt komplicerad att använda sig av, åtminstone inledningsvis innan alla 
"finesser" lärts in. 
Det är svårt att kontrollera orsaken till att en beräkning givit oväntade eller märkliga resultat. 
I likhet med Naturvårdsverkets modell tas ingen hänsyn till åldrade föroreningar eller biotill
gängligheten. 
Modellen kan i likhet med Naturvårdsverkets modell inte hantera förändringar över tiden. 
Flera viktiga principer i modellen bygger på förutsättningar som gäller i Holland och inte i 
Sverige, t ex exponering via grundvatten. 
Modellen hanterar bara humanrisker, inte miljörisker. 
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9.4.4 Fördelar med modellen Risc-Human 

Modellen kan hantera de flesta tänkbara exponeringsvägar. 
Redovisningen av respektive exponeringsvägs betydelse är tydlig. 
Modellen kan delvis hantera sediment. 
Det är möjligt att beräkna exponeringen med utgångspunkt från uppmätt föroreningshalt i 
jord. 
Samtliga ekvationer finns tydligt redovisade i programmets hjälpfunktion. 
Beräkningarna kan delvis styras av uppmätta halter i jord, grundvatten, sediment, grönsaker, 
fisk m m om så önskas. 
Ytterligare föroreningsämnen kan enkelt läggas till. 
Modellen kan simulera relativt komplicerade exponeringssituationer och en blandning av 
olika delområden med skilda egenskaper. 

9.4.5 Rekommendation 

Efter genomgång av de två olika modellerna rekommenderas att man i första hand använder 
Naturvårdsverkets modell för att ta fram platsspecifika riktvärden för f d impregneringsplatser. 
Anledningen till detta är bl a att Risc-Human är relativt komplicerad att använda i förhållande till 
Naturvårdsverkets modell i Excel-form, att modellen saknar vissa transportmodeller och att be
räkningsmodellen inte är baserad på svenska förhållanden. Det krävs förmodligen relativt myck
et arbete att förstå beräkningsprinciperna och hur dessa eventuellt skulle kunna anpassas till 
svenska förhållanden. För att underlätta användandet av Naturvårdsverkets modell är det dock 
nödvändigt att ta fram någon typ av kalkylprogram, t ex att vidareutveckla det Excel-program 
som finns framtaget inom ramen för föreliggande projekt. 
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10 FÖRSLAG TILL FORTSÄTTNING 

Förstudien har gett upphov till en rad ideer kring fortsättning av arbetet med platsspecifika rikt
värden för f d impregneringsplatser. Förslagen kan delas in i fyra olika grupper. SGI anser att 
det i ett första steg är viktigast att gå vidare med två första förslagen, för att i ett andra steg gå 
vidare med förslag nummer tre. 

I. Utveckling av riktlinjer för platsspecifika riskbedömningar 

Råd och riktlinjer för hur platsspecifika riskbedömningar ska genomföras behöver utvecklas. 
Exempel på frågeställningar är hur tidsaspekten ska beaktas, hur bakgrundshalter ska tillåtas in
verka på riktvärden m m. 

Det är också nödvändigt att Banverket tar ställning till hur utförda riskbedömningar ska använ
das, dvs vilka aspekter som ska vägas in i den efterföljande riskvärderingen. 

2. Förbättrat underlagsmaterial 

För vissa ämnen, framför allt olika organiska ämnen, saknas bra underlagsmaterial att stoppa in i 
den platsspecifika riskbedömningsmodellen. Det gäller t ex data avseende toxicitet och lakbar
het. Vilka tester eller undersökningar behövs för att förbättra underlagsmaterialet? För impregne
ringsplatser kan både förändrad föroreningssammansättning (pga att föroreningarna är gamla) 
och eventuella synergieffekter ha betydelse för riskbedömningen. Detta bör utredas närmare. 

3. Vidareutveckling av Naturvårdsverkets modell 

Här ingår bl a att: 

Utveckla Naturvårdsverkets modell till ett allmänt tillgängligt program i Excel. Pro
grammet bör byggas upp i moduler med tydligt definierade in- och utdata mellan mo
dulerna. Spridningsmodeller m m kan då bytas ut till mer komplexa genom att ersätta 
en modul med en ny när man finner detta nödvändigt. Ett undersökningsområde bör 
också kunna delas upp i delområden vid beräkningarna. 

Utveckla Naturvårdsverkets metodik så att beräkningar kan utföras "framlänges" 
("forward mode") baserat på uppmätta halter i jord. På detta sätt kan verklig expone
ring i förhållande till acceptabel uppskattas. 

Studera hur probabilistiska beräkningar kan användas för att hantera osäkerheter vid 
framtagandet av platsspecifika riktvärden. Identifiera vilka olika typer av osäkerheter 
som finns samt kvantifiera dessa osäkerheter i beräkningar. 

Lägga in biotillgänglighet (biotillgänglighet;::; upptag/intag) som en faktor för de ex
poneringsvägar som är relevanta. Om kunskap om biotillgängligheten saknas kan 
denna faktor sättas till 1. 
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4. Fortsatta studier av modellen Risc-Huma11 

Här ingår att gå igenom alla parametrar och studera hur de stämmer överens med svenska för
hållanden. Det gäller tex geologiska parametrar, matvanor, byggnadskonstruktioner. 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
Avdelningen för miljöteknik 
Enligt uppdrag 

Maria Carling 
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SGI Bilaga A 

Sammanställning huvudbeståndsdelar kreosot 
(från Naturvårdsverkets (1999): Vägledning för efterbehandling vid träskyddsanläggningar. 
Rapport 4963) 

Förening 

Aromater och polyaromater 
Trimetylbensener 
Indan 
luden 
Metylindan/-inden 
Naftalen*) 
2-Metylnaftalen 
1-Metylnaftalen 
Bifenyl 
Dimetylnaftalener 
Acenaftvlen*) 
Acenaften*) 
Fluoren 
Metylfluorener 
Fenantren*) 
Antracen*) 
Metylfenantrener 
Metylantracener 
Fluoranten 
Pyren 
Bensofluomer 
7H-Bens(d,e)antracen-7-on 
Naftacen 
Krysen*) 
Trifenylen 
Bens( c )fenantren 
Bens( a)antracen*) 
Bens( a)pyren*) 
Bens( e )pyren 
Perylen 
Bens( e )acefenatrylen 
Bens(j)fluoranten*) 
Bens(k)fluoranten*) 
Bens(ghi)perylen*) 

Fenoler 
Fenol 
o-Kresol 
m/p-Kresol 
Xylenoler 
Naftoler 

Molekyl-
vikt 

120,2 
118,2 
116,2 

128,2 
142,2 
142,2 
154,2 
156,2 
152,2 
154,2 
166,2 
180,2 
178,2 
178,2 
192,2 
192,2 
202,3 
202,3 
216,3 

228,3 
228,3 
228,3 
228,3 
216,3 
252,3 
252,3 
252,3 

252,3 
252,3 

94,1 
108, 1 
108,l 
122,2 

A 

3,0 
1,2 
0,9 
0,8 
2,0 

9,0 
10,0 
3,0 

21,0 
2,0 
3,0 
4,0 
10,0 
8,5 
2,0 

3,0 

Andel i procent 

I B I C I D 

4,0 1,2 
0,2 
0,6 0,7 2,0 
0,7 
12,9 8,7 14,9 
4,5 3,6 1,0 
2,2 
1,3 0,8 1,1 
1,6 1,9 2,8 
0,2 
5,8 4,1 5,4 
4,6 4,1 4,6 
3,1 3,8 3,1 
11,2 14,7 11,9 
1,7 1,1 1,5 
3,1 1,0 0,7 

5,5 3,4 
4,6 9,4 6,3 
3,7 7,1 4,6 
2,2 
0,3 
0,3 

0,5-1,0 
0,3 
0,1 
0,5 
0,2 32**) 9**) 
0,2 
0,1 

0,36 
0,12 
0,22 
0,1 

0,24 
0,10 
0,24 
0,41 
0,12 

1 (2) 
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Förening Molekyl-
vikt A I 

Andel i procent 
B I C I D 

Kväve-heterocykliska föreningar 
Pyridiner 79,1 
Kinolin 129,2 
Kinaldin 143,1 
Isokinolin 129,2 
Metylisokino lin er 143,2 
Bens(h)kino lin 179,2 
Akridin 179,2 
Fenantridin 179,2 
Karbazol 167,2 
Bens(f)kinolin 179,2 
Bens( a)karbazol 219,3 

2,0 

0,1 
0,59 
0,1 

0,18 
0,12 
0,18 
0,20 
0,11 
0,7 

0,11 
0,1 

0,5 

1,0 

0,7 

1,0 

Svavel-heterocykliska föreningar 
Bens(b )tiofen 134,2 
Dibensotiofen 184,3 

0,4 
1,0 

0,4 
1,0 

0,6 
0,7 

Syre-heterocykliska föreningar 
Dibensofuran 168,2 5,0 3,7 3,3 3,6 

Aminer 
Anilin 93,1 0,21 

Summa identifierade (%) 
Aromater o polyaromater 
Fenoler 
K väve-heterocykler 
Svavel-heterocykler 
Syre-heterocykler 
Aminer 

83,4 

2,0 

5,0 

67,8 
1,1 
2,5 
1,4 
3,7 
0,2 

70,5 

1,5 
1,4 
3,3 

64,5 

1,7 
1,3 
3,6 

Summa ej identifierade (%) 8,6 23,3 23,3 28,9 

*) Ingår i EPAs standard för PAR-analyser * *) Halt i ppm 

Referenser: 
A Lorenz och Gjovik (1972) 
B Blandning av olika kreosotoljor (48% tysk, 37% brittisk och 15% holländsk), 

Betts ( 1990) 
WEI (The West European Institute for Wood Preservation)-Kreosotolja typ A, 
Betts ( 1990) 

D Dito typ B, Betts (1990) 
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SGI Bilaga B 

Fysikaliska och kemiska data 
(Värden från Naturvårdsverket, 1996: Development of generic guideline values. Report 4639) 

Fördelningskonstant 

Ämne Kow Koc Kd s H 
I/kg I/kg I/kg mg/I -

arsenik 30 
koppar 500 
krom (III) 2000 
krom (VI) 30 
zink 100 

benso( a )pyren 1290000 1 020 000 20400 1 6· 10-3 4 6· 10-5 

' ' 
naftalen 2 290 2 000 40 31 2 0-10-2 

' 
acenaftylen 5 500 2 261 45 3,9 6,1·10-2 

fluoren 16 220 13 800 276 2,0 2 6· 10-3 

' 
fenantren 28 800 11 837 237 1,3 6 2-10-3 

' flouranten 132 000 107 000 2 140 0,21 6 60-10-4 

' 
pyren 129 000 105 000 2 100 0,14 4 51· 10-4 

' benzo(a )antracen 501 000 398 000 7960 9 4.10-3 1,37-10-4
' 

krysen 501 000 398 000 7960 1 6-10-3 3 88·10-3 

' ' 
benzo(b)fluoranten 158 000 1230000 24 600 1 5.10-3 4 55.10-3 

' ' 
benzo(k)fluoranten l,6·105 1,2·106 24 600 8,0-10-4 3 4.10-5 

' 
indeno(l ,2,3-cd)pyren 4,5·106 3,5·106 69 400 2 2.10-5 6 56-10-5 

' ' 
dibenzo(a,h)antracen 5·106 3,8·106 76 000 2 5.10-3 6 03· 10-7 

' ' 
benzo(g,h,i)perylen 1,7· 107 7,0-106 139 740 2,6-10-4 5 80· 10-6 

' 

(Källa: metaller: uppskattade värden 
PAH: USEPA Soil screening levels, EPRI) 

Kow fördelningskonstant oktanol-vatten (I/kg) 
Koc fördelningskonstant vatten-organiskt kol (11kg) 
Kl fördelningskonstant vatten-jord (11kg) 
s löslighet (mg/1) 
H Henrys konstant (dimensionslös) 

Antaganden: andel organiskt kol 2% 
pH 6,8 
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SGI Bilaga B 

Biokoncentrationsfaktorer 

Ämne 

arsenik 
koppar 
krom (III) 
krom (VI) 
zink 

benso( a )pyren 
naftalen 
acenaftylen 
fluoren 
fenantren 
flouranten 
pyren 
benzo( a )antracen 
k:rvsen 
benzo(b )fluoranten 
benzo(k)fluoranten 
indeno( 1,2,3-cd)pyren 
dibenzo( a,h )antracen 
benzo( g,h,i)perylen 

För metaller: 

BCF BCF Kpl 
rot stiälk 

0,030 0,015 0,004 
0,100 0,100 0,016 
0,020 0,002 0,002 
0,020 0,002 0,002 
0,400 0,100 0,044 

1 532 2,06 0,038 
12,5 4,14 0,207 
23,7 5,31 0,320 
53,5 6,27 0,108 
82,8 6,40 0,188 
266 5,30 0,063 
261 5,33 0,063 
740 3,36 0,047 
740 3,36 0,047 
305 5,07 0,006 
305 5,07 0,006 

3 989 0,877 0,029 
4 348 0,803 0,029 

11 155 0,269 0,040 

BCF rot biokoncentrationsfaktor för rotdelar (mg/kg torr gröda)/(mg/kgjord) 
BCF stjälk biokoncentrationsfaktor för stjälk (mg/kg torr gröda)/(mg/kgjord) 
Kpl total biokoncentrationsfaktor för växt (mg/kg färsk gröda)/(mg/kg jord) 

För organiska ämnen: 

BCF rot biokoncentrationsfaktor för rotdelar (mg/kg färsk gröda)/(mg/1 porvatten) 
BCF stjälk biokoncentrationsfaktor för stjälk (mg/kg färsk gröda)/(mg/1 porvatten) 
Kpl total biokoncentrationsfaktor för växt (mg/kg färsk gröda)/(mg/kg jord) 

Antaganden: konsumtion av grönsaker antas bestå av 50% blad/stjälk-grönsaker och 50% 
rotgrönsaker 

2 (4) 



SGI Bilaga B 

Toxikologiska data - acceptabel risk 
(Värden från Naturvårdsverket, 1996: Development of generic guideline values. Report 4639) 

Humantoxikologiska data 

Ämne ORAL INANDNING HUD- DRICKS- FISK 
KONTA VATTEN 

KT 
Cancer Cancer Relativ SLY 

risk risk absorption gräns 
TDI 1-10-5 RfC* 1-10·5 faktor 

mg/kg/d mg/kg/d mg/m3 mglm3 mg/I µg/1 

arsenik 1, 1- 10-3 6,0-10·6 2,5.10-6 3,0-10·2 1,0-10-2 l,8-10-2 

koppar 5,0-10·1 2,0 

krom (III) 1,0 4,0·10·2 5,0· 10-2 3,4-106 

krom (VI) 1,0 2,5.10-1 9,0-10·2 ingen 

zink 1,0 2,0-10·2 1,0 

benso( a )pvren 1,0-10-3 2,3-10-5 1,1-10·7 2,0·10-l 7,0-10-4 3,1·10·2 

naftalen 4,0-10"2 1,0·10-l 

acenaftylen l,8·10- 1 3,1·10·2 

fluoren 4,0-10-2 2,0·10-I 3,1·10-2 

fenantren l,8·10-1 3,1-10-2 

flouranten 4,0·10·2 2,0·10-I 5,4-10 1 

pyren 3,0-10-2 2,0·10-l 3,1-10-2 

benzo( a )antracen 2,0-10- 1 3,1-W-2 

krysen 2,0-10·1 3,1·10-2 

benzo(b )fluoranten 2,0-10·1 3,1·10·2 

benzo(k)fluoranten 2,0·10-I 3,1-10-2 

indeno(l ,2,3-cd)pyren l,8-10·1 3,1·10·2 

dibenzo( a,h)antracen 9,0-10-2 3,1 · 10·2 

benzo( g,h,i)perylen 1,8-10-1 3,1·10·2 

*för ovanstående ämnen saknas värde för RfC 

Humantoxikologiska data: 

TDI, tolerabelt dagligt intag 
(Källa: USEP A, !MM, USEP A Soil screening leve!) 

cancerrisk baserad på dagligt intag (intag motsvarande ett extra cancerfall per 100 000 
personer exponerade under en livstid ( dvs risknivå 1 x 1 o-5

) 

(Källa: WHO) 

RfC, "reference air concentration" 

cancerrisk baserad på koncentration i luften 
(Källa: WHO) 

absorptionsfaktor genom huden (absorption för hudupptag/absorption för oralt intag) 
(Källa: Massachusetts Department ofEnvironmental Protection) 
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SGI Bilaga B 

dricksvatten.kriterier 
(Källa: Statens livsmedelsverk, WHO) 

kvalitetskriteria ytvatten för fisk 
(Källa: USEPAs Ambient Water Quality Criteria) 

Ekotoxikologiska data 

Ämne Holländskt CCME 
C-värde akvatiskt liv 

ekotox µg/1 
mg/kg 

arsenik 40 50 
koppar 190 2-4 
krom (III) 230 2-20 
krom (VI) 
zink 720 30 

benso( a )pyren 40 

acenaftvlen 
fluoren 

pyren 

benzo(b )fluoranten 

dibenzo(a,h)antracen 

naftalen 40 

fenantren 40 
flouranten 40 

benzo( a )antracen 40 
krvsen 40 

benzo(k)fluoranten 40 
indeno( 1,2,3-cd)pyren 40 

benzo( g,h,i)pervlen 40 

(Källa: National Institute ofPublic Health and Environmental Protection, Nederländerna; 
Canadian Council ofResource and Environment Ministers for the Environment (CCME), 
Canada) 
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Inventering· av datorbaserade modeller 
En inventering av datormodeller för platsspecifik riskbedömning av förorenade markområden har genomförts under åren 1999-2000. 
Inventeringen har gjorts genom sökning på Internet och i olika tidsskrifter. Följande modeller har påträffats: 

Land Årtal Utvecklad av Anmärkning 
(sälis av) 

Nordamerika 
AERIS Kanada ? SENES Consultants för 

Environment Canada 
APIDSS USA 1993 American Petroleum Institute bygger delvis på SESOIL 
EMAGIS USA Tetra Tech 
GEMS USA USEPA bygger delvis på SESOIL 
IMPACT Kanada Beak Intemational Incorporated 
MEPAS USA 1998 (senaste Pacific Northwest National 

versionen) Laboratory 
MMSOILS USA USEPA 
PRECIS USA 1996? Sandia National Laboratories (på 

unodrag av USEPA) 
PRESTO USA 1987 USEPA 

(ursprunglig 
version) 

RBCA USA USEP A i samarbete med ASTM 
RESRAD USA 1993? Argonne National Laboratory (på 

uppdrag av USEPA) 
RISC USA 1999 Indiana Department of 

Environmental Management 
Risk* Assistant USA Hamoshire Research Institute 
RiskFX USA Decision FX? bygger på PRECIS 
SoilRisk USA ? 

Europa 
CLEA Storbritannien UK Department of the under utveckling 

Environment 
ConSim Storbritannien 1998? Golder Associates (på uppdrag bygger delvis på LandSim 

av UK Environment Agency) t::O-·;-
!10 
t,) 
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CSOIL Nederländerna 1991 
(1994 -
datormodell) 

HESP Nederländerna 1991 
(ursprunglig) 

RISC-HUMAN Nederländerna 1994 
(ursprunglig) 

TRACES Frankrike 

UMS Tvskland 1998 
VLIER-humaan Belgien (Flandern) 1997 

National Institute of Public 
Health and Environmental 
Protection (RIVM) 
Shell International Petroleum i liknar CSOIL 
samarbete med Central 
Departrnent of Safety and 
Environmental Matters (DSM) 
och National Institute for Public 
Health and the Environment 
(RIVM) och ECETOC ( tysk 
kemiindustri) 
van Hall Institut bygger på CSOIL 

GEOCLEAN Ltd i samarbete 
medADEME 
Umweltbundesamt (UMA) 
Van Hall Institut liknar HESP och CSOIL 

.... ~ 
~ -
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lnmatningssida för beräkning av platsspecifika riktvärden enligt Naturvårdsverkets metodik (Rapport 4639) 

Följande färgmarkering gäller: I I= Uppgifter som allli.d. bör anges platsspecifikt 
, = Uppgifter som kan anges platsspecifikt 

I. . " u•~, = Uppgifter som mre får ändras 

Val av ämne Inmatning Enligt NV Enhet Kommentar 
Ange kemiskt ämne som avses: arsenik OBS! Samma stavning som i databasen krävs. 
Bakgrundsexp. andel av TDI 0 0-90 % 0 om bakgrundsexponering ej skall beaktas. 
Lukt-, smak- eller teknisk gräns 0 ? mg/I Avser dricksvatten. 0 om ingen sådan gräns finns. 
Bakgrundshalt i jord 15 ? mg/kg 0 bakgrundshalten ej skall beaktas. 

Val av exponeringsvägar och miljöeffekter 
Markera exponeringsvägar och miljöeffekter: 

Inmatning Enligt NV Kommentar 
1. Intag av jord X X 

2. Hudkontakt med jord/damm X X 

3. Inandning av damm X X Utomhus och inomhus 
4. Inandning av ångor X Endast inomhus 
5. Intag av grundvatten X X Från brunn i omgivningen 
6. Intag av grönsaker X Grönsaker odlade på platsen 
7. Intag av fisk X X Fisk från närbeläget ytvatten 

Bostäder, barn etc. kan finnas: X X Motsv. känslig markanvändning (KM). Påverkar bl.a. 
inmatningsalternativ och förslag för exp.väg 1, 2, 3, 4 

Miljöeffekter i jord inom området X X "On-site effects" 
Miljöeffekter akvatiskt liv X X "Off-site effects" 

Generella parametrar Inmatning Enligt NV Enhet Kommentar 
Halt organiskt kol i jorden, f0 c 2 2% 

'-------4 
Torr jords bulkdensitet, Pb 1,5 kg/dm3 

Jordens vattenhalt, 0w 0,3 dm3/dm3 (tot) t::1' 
Jordens luftinnehåll, 08 0,2 dm3/dm3 (tot) ~ --· 

(1Q 
~ 
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Grunvattenbildning, I 

Kroppsvikt för barn (0-6 år) 
Kroppsvikt för vuxna (7-70 år) 

Andningskapacitet barn 

Andningskapacitet vuxna 

Exponeringsväg 1: Intag av förorenad jord 
Följande uppgifter skall anges: 

Medelvärde dagligt intag barn 
Medelvärde dagligt intag vuxna 
*** används ej *** 

*** används ej *** 

*** används ej *** 

*** används ej *** 

Exponeringsväg 2: Hudkontakt med jord/damm 

0,31 o,o5)mtår 

15 kg 
70 kg 

7,6 m3/dygn 

,:;;,;;,,:,.___ 20_ m3/dygn 

Enligt NV Enhet 
--:r§'älmg/dygn 

5olmg/dygn 

Följande uppgifter skall anges: Inmatning Enligt NV 
Barn Barn 

Jordexponering 5100 

Exponerad hudyta 0,28 

Exponeringstid 80 
, ~- ccq·· ·,- J,,»c «--" 

För exponeringsväg 5 och 7 

För exponeringsväg 3 och 4 

För exponeringsväg 3 och 4 

Enligt NV Enhet 
Vuxna 

5100,mg/m
2 

0,17 m2 

45ldygn/år 
Inmatade värden skiljer sig från de föreslagna! 

Exponeringsväg 3: Inandning av damm 
Följande uppgifter skall anges: Inmatning 

Inomhus 
Inmatning 
Utomhus 

Enligt NV 
Inomhus 

Koncentration av damm 0,052 
Andel damm från förorenat område 80 
Andel av vistelsetid 88 

Enligt NV Enhet 
Utomhus 

0,07 mg/m3 

50 % 
12 % 

0:,-·-~ 
~ 
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Inmatning Enligt NV Enhet 
Tidsandel vistelse på platsen, fexp ·" ...... ..~ ! 1 !dygn/dygn 

Inmatade värden skiljer sig från de föreslagna! 
Inmatning Inmatning Enligt NV Enligt NV Enhet 

Barn Vuxna Barn Vuxna 

Lungretention 
.~ . . 2~~--~ zOO\ 3:: 3::1::gn/årExponeringstid 

/o ,t)I/Wni00';\Ml'/!%M1',1'-1.«\«,;,_,<u«-t%_J,Ptllt'-h".Y,%,"1,,"<,N=<.z,Y"'"°""' 

Inmatade värden skiljer sig från de föreslagna! 

Exponeringsväg 4: Inandning av ångor (inomhus) 
Exponeringsvägen finns ej Inmatning Inmatning Enligt NV Enligt NV Enhet 
Inga uppgifter behöver anges Barn Vuxna Barn Vuxna 

Exponeringstid ·01 365 365ldygn/år 

Inmatning Enligt NV Enhet Kommentar 
Tidsandel vistelse på platsen, fexp · ·· Ä- · 1I 1ldygn/dygn 

I .1
Utspädn. inomhusluft 1/Df;a 20000 20000 Se NV 4639 sid 17 

Inmatade värden skiljer sig från de föreslagna! 

Exponeringsväg 5: Intag av grundvatten 
Följande uppgifter skall anges: 

Inmatning Enligt NV Enhet Kommentar 
--'mDet förorenade områdets längd, L 50 bU Ange längd i gv-strömningens riktning mot brunnen 

Avstånd från område till brunn, X 0 0 m 

Hydraulisk konduktivitet, K 5,00E-05 1,00E-05 m/s 

Hydraulisk gradient, i 0,005 0,02 mim 
Akviferens mäktighet, da 5 10 m Avser mättad zon 

Inmatning Inmatning Enligt NV Enligt NV Enhet 
Barn Vuxna Barn Vuxna 

Vattenkonsumtion 

Exponeringstid 36~~ 36~! 36~ 36~,~~~~~år 
-~ ~ 

(TCI 
~ 
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Exponeringsväg 6: Intag av grönsaker 
Exponeringsvägen finns ej Inmatning Inmatning Enligt NV 
Inga uppgifter behöver anges Barn Vuxna Barn 

Genomsnittlig konsumtion grönsak. 0,29[
~,,,.,¾ 

0,15 

Exponeringstid 365\
) 

365 

Inmatning Enligt NV Enhet 
Andel odlade grönsaker, fh M3ot

} 
301% 

Andel blad/stam-grönsaker, fIeat 0,5[ 0,5 

Andel rotgrönsaker, froot ,,,,o:s·i 0,5 

Exponeringsväg 7 (intag av fisk) samt miljöeffekter akvatiskt liv (off-site effects) 
Följande uppgifter skall anges: Inmatning Inmatning 

Rinnande Sjö 
Välj typ av ytvatten (1 alternativ) X 

Inmatning Enligt NV Enhet 

*** används ej *** 

Sjöns volym 1000000 1000000 m3 

Sjöns omsättningstid 1 1 år 

Det förorenade områdes bredd, Lw 50 7 m 

Det förorenade områdets längd, L 50 50 m 

Hydraulisk konduktivitet, K 5,00E-05 1,00E-05 m/s 

Hydraulisk gradient, i 0,005 0,02 mim 
Akviferens mäktighet, da 5 10 m 

Ekotoxikologiska effekter (on-site effects) 
Följande uppgifter skall anges: 

Inmatning Enligt NV 
Andel av Nederländskt inter
ventionsvärde för att skydda jordens 
funktion inom förorenat område 0,5 0,5 

Enligt NV Enhet 
Vuxna 

0,29 kg/dygn 

365 dygn/år 

Kommentar 

Andel från det förorenade området av total konsumtion 

f1eaf + froot = 1 

Kommentar 

Markera valt alternativ med x 

Modellen gäller endast rinnande vattendrag och små sjöar 

Bredd vinkelrät mot grundvattenströmningens riktning 

Längd i grundvattenströmningens riktning mot ytvattnet 

Kommentar 

NV använder 0,5 för KM och 1 för MKM. 

t::o....-~ 
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Resultat av beräkningarna Ämne: arsenik 
Observera att nedan tas ingen hänsyn till bakgrundskoncentrationer. Dessa har dock betydelse för bl.a. arsenik. 

Humantoxikologiska värden 
Referenskonc. Andel styrande 

Exponerings vägar: Parameter (mg/kg) {%) 
1. Intag av jord Cis 3,97 0,5 

2. Hudkontakt med jord/damm Cdu 18,73 0, 1 

3. Inandning av damm Cid 71,43 0,0 

4. Inandning av ångor Civ 0,0 

5. Intag av grundvatten ciw 0,02 97,4 <= Styrande för human-värde 

6. Intag av grönsaker Cig 0,0 

7. Intag av fisk cif 0,99 2,0 

Integrerat human-värde, ojusterat: Chuman 0,02 

Justerat humanvärde: Cjusterat 15,00I<= Styrande för riktvärde 

Ekotoxikologiska värden 
Miljöeffekter jord inom området: Esoil 20,00 
Miljöeffekter på akvatiskt liv: Esw 2761,04 

Beräkning av justerat humanvärde: 
Uppjusterat humanvärde p.g.a. dricksvattennormens andel av TDI: 0,02 
Humanvärde för att inte överskrida dricksvattennormen: 1, 10 
Nedjusterat humanvärde för att inte överskrida dricksvattennormen: 0,02 

Nedjusterat humanvärde p g a bakgrundsexponering: 0,02 

Nedjusterat humanvärde p g a akuttoxicitet: 0,02 

Humanvärde p g a lukt-, smak- eller tekniska problem: Kravgräns saknas 
Nedjusterat humanvärde p g a lukt-, smak- eller tekniska problem: 0,02 t::o-·-~ 

l1Cl 
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Uppjusterat humanvärde p g a höga bakgrundshalter: 15,00 

OBS! Justering har gjort för: Kan vara aktuellt för bl.a.: 
+ Dricksvattennormer baserade på 10-50 % av TDI: Pb, Cd, Hg, Ni, mono- och diklorbensener, dibromklormetan, koltetraklorid, triklormetan, 1,1,1-trikloretan, diklormetan, toluen, etylbensen, xylen 

- Bakgrundsexponering via föda och dricksvatten: Pb, Cd, Hg, Ni, dioxiner 

- Akuttoxicitet vid intag av 5 g förorenad jord av barn: Cyanid 

- Lukt-, smak- eller tekniska värden: Fenol+kresol, klorfenoler, mono- och diklorbensener 

+ 90:e percentilen av bakgrundshalt i naturlig miljö: As, Co, dioxiner 

( -= justering nedåt, + =justering uppåt) 

Underlag för justering: Akuttoxicitet och dricksvattennorm angivna i blad "Databas". övriga angivna i blad "Inmatning". 

eo-·t.) -
(JQ 
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Beräkning av halter/exponering baserat på uppmätta halter i jord (NV rapport 4639) 

Samtliga beräkningar bygger på inmatade uppgifter från bladet "Inmatning". 

Aktuellt kemiskt ämne arsenik Väljs på bladet "Inmatning" I I 
Uppmätt koncentration i jord 1920 )mg/kg TS I 

Beräknad halt i porvatten, Cw 63,57615894 mg/I 

Beräknad halt i grundvatten, C9w 17 ,5237 4833 mg/I Avser grundvatten i brunn 

Beräknad halt i grundvatten, C9w 17,52374833 mg/I Avser grundvatten vid områdets gräns 

Beräknad halt i ytvatten, Csw 3,45E-02 mg/I 

Beräknad halt i porluft, Ca 0 lmg/dm' 
Beräknad halt i inomhusluft, C;a - mg/dm3I 

t0..... 
~ -
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Resultat av beräkningarna Ämne: arsenik 
Observera att nedan tas ingen hänsyn till bakgrundskoncentrationer. Dessa har dock betydelse för bl.a. arsenik. 

Humantoxikologiska värden 

Exponeringsvägar: 
1. Intag av jord 

2. Hudkontakt med jord/damm 

3. Inandning av damm 

4. Inandning av ångor 

5. Intag av grundvatten 

6. Intag av grönsaker 

7. Intag av fisk 

Integrerat human-värde, ojusterat: 

Justerat humanvärde: 

Ekotoxikologiska värden 
Miljöeffekter jord inom området: 
Miljöeffekter på akvatiskt liv: 

Beräkning av justerat humanvärde: 

Parameter 

C1s 

Cdu 

C1d 

C1v 

C1w 

C1g 

C1r 

Chuman 

Cjusterat 

Esoll 

Esw 

Uppjusterat humanvärde p.g.a. dricksvattennormens andel av TDI: 
Humanvärde för att inte överskrida dricksvattennormen: 
Nedjusterat humanvärde för att inte överskrida dricksvattennormen: 

Nedjusterat humanvärde p g a bakgrundsexponering: 

Nedjusterat humanvärde p g a akuttoxicitet: 

Humanvärde p g a lukt-, smak- eller tekniska problem: 
Nedjusterat humanvärde p g a lukt-, smak- eller tekniska problem: 

Referenskonc. 
(mg/kg) 

3,97 

18,73 

71,43 

0,02 

0,99 

0,02 

Andel styrande 
(%) 

0,5 

0,1 

0,0 

0,0 

97,4 <= Styrande för human-värde 

0,0 

2,0 

15,00I<= Styrande för riktvärde 

20,00 
2761,04 

0,02 
1, 10 
0,02 

0,02 

0,02 

Kravgräns saknas 

-~ 0,02 -· ~ 
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Beräkning av halter/exponering baserat på uppmätta halter i jord (NV rapport 4639) 

Samtliga beräkningar bygger på inmatade uppgifter från bladet "Inmatning". 

Aktuellt kemiskt ämne arsenik Väljs på bladet "Inmatning" I I 
Uppmätt koncentration i jord 1920 }mg/kg TS I 

Beräknad halt i porvatten, Cw 63,57615894 mg/I 

Beräknad halt i grundvatten, C9w 17,52374833 mg/I Avser grundvatten i brunn 

Beräknad halt i grundvatten, C9w 17 ,5237 4833 mg/I Avser grundvatten vid områdets gräns 

Beräknad halt i ytvatten, C5w 3,45E-02 mg/I 

Beräknad halt i porluft, Ca 0 lmg/dm' 
Beräknad halt i inomhusluft, C;a - mg/dm3I 

-~ ~ 
CTC/ 
~ 

M 



Resultat av beräkningarna Ämne: benso(a)pyren 
Observera att nedan tas ingen hänsyn till bakgrundskoncentrationer. Dessa har dock betydelse för bl.a. arsenik. 

Humantoxikologiska värden 

Exponerings vägar: Parameter 
1. Intag av jord Cis 

2. Hudkontakt med jord/damm Cdu 

3. Inandning av damm Cid 

4. Inandning av ångor Civ 

5. Intag av grundvatten C;w 

6. Intag av grönsaker Cig 

7. Intag av fisk C;r 

Integrerat human-värde, ojusterat: Chuman 

Justerat humanvärde: Cjusterat 

Ekotoxikologiska värden 
Miljöeffekter jord inom området: Esoll 

Miljöeffekter på akvatiskt liv: Esw 

Beräkning av justerat humanvärde: 
Uppjusterat humanvärde p.g.a. dricksvattennormens andel av TDI: 
Humanvärde för att inte överskrida dricksvattennormen: 
Nedjusterat humanvärde för att inte överskrida dricksvattennormen: 

Nedjusterat humanvärde p g a bakgrundsexponering: 

Nedjusterat humanvärde p g a akuttoxicitet: 

Humanvärde p g a lukt-, smak- eller tekniska problem: 
Nedjusterat humanvärde p g a lukt-, smak- eller tekniska problem: 

Uppjusterat humanvärde p g a höga bakgrundshalter: 

Referenskonc. Andel styrande 
(mg/kg) (%) 

15,23 

10,77 

3,14 <= Styrande för human-värde 

0,0 

51,81 3,9 

0,0 

1164,06 0,2 

2,011<= Styrande för riktvärde 

20,00 

2,01 
51,81 

2,01 

2,01 

2,01 

Kravgräns saknas 
2,01 =-·-2,01 ~ 

~ 
~ 

~ 



Beräkning av halter/exponering baserat på uppmätta halter i jord (NV rapport 4639) 

Samtliga beräkningar bygger på inmatade uppgifter från bladet "Inmatning". 

Aktuellt kemiskt ämne 

Uppmätt koncentration i jord 

Beräknad halt i porvatten, Cw 

Beräknad halt i grundvatten, C9w 

Beräknad halt i grundvatten, C9w 

Beräknad halt i ytvatten, Csw 

Beräknad halt i porluft, Ca 

Beräknad halt i inomhusluft, Cia 

!benso( a )pyren! 

I 0,01 fmg/kg TS 

4,90191 E-07 mg/I 

1,35113E-07 mg/I 

1,35113E-07 mg/I 

2,66308E-10 mg/I 

2,25488E-11 lmg/dm3 

mg/dm3 

Väljs på bladet "Inmatning" 

Avser grundvatten i brunn 

Avser grundvatten vid områdets gräns 

~-:., 
(JQ 
:., 

~ 



Bilaga F 

Crystal Ball Report 
Simulation started on 00-12-14 at 16:04:02 
Simulation stopped on 00-12-14 at 16:05:48 

Forecast: C-human Cell: E14 

Summary: 
Display Range is from 1.00 to 3.00 mg/kg 
Entire Range is from 1.04 to 3.39 mg/kg 
After 10 000 Trials, the Std. Error of the Mean is 0.00 

Forecast: C-human 

10 000 Trials 

.025 

Frequency Chart 45 Outliers 

- 245 

.Q 
(,:;I 

.Q 
0
ct 

.018 

.012 

.006 

- 183.7 

- 1225 

• 61.25 

.,,... 
n) 

~ 
n) 
::i 
Q 

1.00 1.50 2.00 

mgll<g 

2.50 3.00 

Percenti les: 

Percentile 
0% 

10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

mg/kg 
1.04 
1.44 
1.57 
1.67 
1.76 
1.85 
1.95 
2.05 
2.18 
2.37 
3.39 

End of Forecast 



Bilaga F 

Assumptions 

Assumption: Dagligt intag av jord, barn Cell: D48 

Triangular distribution with parameters: 
Minimum 50.00 
Likeliest 150.00 
Maximum 500.00 

Selected range is from 50.00 to 500.00 
Mean value in simulation was 234.18 

""" 1'250 275.00 317.50 500.00 

Assumption: Dagligt intag av jord, vuxna Cell: D49 

Triangular distribution with parameters: 
Minimum 
Likeliest 
Maximum 

25.00 
50.00 
75.00 

Selected range is from 25.00 to 75.00 
Mean value in simulation was 50.14 

""" 3750 ,..., 62-SO """ 

Assumption: Exponeringstid hudkontakt jord, barn Cell: D61 

Triangular distribution with parameters: 
Minimum 40.00 
Likeliest 200.00 
Maximum 300.00 

Selected range is from 40.00 to 300.00 
Mean value in simulation was 180.02 

.t0.00 105.00 170.DO 235.00 """' 

Assumption: Exponeringstid hudkontakt jord, vuxna Cell: E61 

Triangular distribution with parameters: 
Minimum 40.00 
Likeliest 200.00 
Maximum 300.00 

Selected range is from 40.00 to 300.00 
Mean value in simulation was 180.15 

l05DO !10DO 23500 30000 



Bilaga F 

Assumption: Koncentration av damm utomhus Cell: E67 

Triangular distribution with parameters: 
Minimum 
Likeliest 
Maximum 

0.04 
0.07 
0.10 

Selected range is from 0.04 to 0.10 
Mean value in simulation was 0.07 

,.. ... OD1 ... 0.10 

Assumption: Andel damm från förorenat område Cell: E68 

Triangular distribution with parameters: 
Minimum 
Likeliest 
Maximum 

30.00 
50.00 
90.00 

Selected range is from 30.00 to 90.00 
Mean value in simulation was 56.75 

3000 .... .,., 15.00 .... 

Assumption: Exponeringstid damm, barn Cell: D77 

Triangular distribution with parameters: 
Minimum 100.00 
Likeliest 200.00 
Maximum 300.00 

Selected range is from 100.00 to 300.00 
Mean value in simulation was 199.57 

100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 

Assumption: Exponeringstid damm, vuxna Cell: E77 

Triangular distribution with parameters: 
Minimum 100.00 
Likeliest 200.00 
Maximum 300.00 

Selected range is from 100.00 to 300.00 
Mean value in simulation was 199.84 

10000 ISOOO """'' 2$0.00 300.00 

End of Assumptions 



Bilaga G 

. 5.13E-10 

1.64E-10 

O.OOE+OO O.OOE+OO 1 O.OOE+OO 

O.OOE+OO O.OOE+OO O.OOE+OO O.OOE+OO O.OOE+OO 

7.31E-09 1.56E-08 1.04E-07 7.31E-09 · 1.56E-08 
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