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till att minska föroreningarna på Gällivare bangård till ekologiskt accepterbara nivåer.  
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Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Banverket Norra banregionen. Syftet var dels 
att identifiera vilka föroreningar som finns på Gällivare bangård, dels att få en 
uppfattning om toxicitetstest, främst bioluminescenta test och att utföra en screening 
med vatten från Gällivare bangård med ett bioluminescent bakterietest. Försök gjordes 
även med en metallösning av koppar och PAH-förorenat vatten samt en blandning av 
koppar och PAH. EC50-värden efter 15 och 30 minuter har beräknats för de vattenprov 
där så varit möjligt. Vattnet från Gällivare bangård analyserades på laboratorium för att 
om möjligt kunna identifiera vilka eller vilket ämne som ger upphov till eventuell 
toxicitet. Naturvårdsverkets bedömningsgrunder användes för att klassificera vattnet 
från de olika provpunkterna i olika allvarlighetsklasser. 
 
Laboratorieundersökningen av koppar och PAH visade att kopparhalten var tillräckligt 
hög för att ge en nästan total inhibition av det utsända ljuset. PAH-halten var för låg för 
att vattnet skulle vara toxiskt, istället ökade den utsända ljusmängden då bakterien 
använde ämnen i vattnet till sin metabolism. Blandningen av koppar och PAH visade på 
en toxicitet mellan den av de enskilda vattenproverna, en låg halt av organiska ämnen 
gav en dämpande effekt på metallens toxicitet. 
 
Den bioluminescenta bakterien Vibrio fisheri användes för att bedöma toxiciteten av de 
olika proverna. Fältundersökningen visade att vattnet från lokstallsområdet var toxiskt. 
Vid dessa provpunkter kunde även en stark doft av petroleum märkas vid provtagningen 
samt en oljehinna iakttagas på vattenytan. Vattnet analyserades kemiskt och innehöll 
förhöjda halter av bly, zink, koppar och visade ett högt oljeindex. Även vattnet som 
tagits från provpunkt 5 uppströms uppvisade de höga halter av metaller, där påträffades 
förutom de tidigare nämnda metallerna även höga halter av kadmium och mätbara halter 
av kvicksilver. Det vattenprov som togs under bangården, i provpunkt 4, uppvisade 
förhöjda halter av bly, koppar och oljeindex. Vatten från utloppet till den närliggande 
sjön och prov från sjön visade sig inte innehålla förhöjda halter av de analyserade 
parametrarna. 
 
Undersökningarna visar att vattnet från området kring lokstallet är toxiskt och att 
toxiciteten till största del orsakas av ett organiskt ämne. Metallhalterna i 
fältundersökningen var inte i något fall tillräckligt höga för att orsaka en toxisk effekt, 
trots att de i många fall överskred Naturvårdsverkets riktlinjer med god marginal. Det 
ämne eller ämnen som orsakar toxiciteten har inte identifierats vid de kemiska analyser 
som genomförts.  
 
Metoden att med hjälp av toxicitetsanalys med luminescenta bakterier finna och 
avgränsa områden med höga halter av föroreningar rekommenderas inte för områden 
förorenade med metaller. I undersökningen gav inte toxicitetstestet utslag för 
metallhalter som överskred Naturvårdsverkets riktlinjer med god marginal, analys av 
metallinnehåll på laboratorium ger bättre resultat. Vad gäller organiska föroreningar kan 
metoden däremot vara lämplig eftersom alla nedbrytningsprodukter av organiska ämnen 
är svårare att täcka in vid en laboratorieanalys.  





 

 

Abstract 
This master’s degree thesis was made on behalf of Banverket, Northern region. The aim 
of this study was partly to identify which pollutants that was present on Gällivare 
marshalling yard, and partly to get an understanding of toxicity tests, primarily 
bioluminescent tests, and to perform a screening with water from Gällivare marshalling 
yard with bioluminescent bacteria. Experiments were also made with a metal solution of 
copper, and PAH-polluted water as well as a mixture of these substances. EC50-values 
after 15 and 30 minutes was calculated for the water samples where possible. The water 
from Gällivare marshalling yard was analyzed at a laboratory to identify which 
substance or substances gave rise to the toxicity. Assessments issued by the Swedish 
National Environment Protection Agency were used to classify the examined water 
from the different sample points into classes depending on the level of pollutants found. 
 
The bioluminescent bacteria Vibrio fischeri was used to determine the toxicity of the 
different samples. The examination of copper and PAH concluded that the copper 
content was high enough to give an almost complete inhibition of the emitted light. The 
PAH content was not high enough to give a toxic response, an increase in emitted light 
was recorded as the bacteria used the substances in the sample for its metabolism. The 
mixture of copper and PAH was not as toxic as the pure sample of copper, this is due to 
the low concentration of PAH having a positive effect on the light emission and thus 
lowering the toxicity of the metal. 
 
The field samples showed that the water from the train stable area as toxic. These 
samples also smelled strongly of petroleum products and a layer of oil on top of the 
water surface was observed while the samples were collected. A chemical analysis 
showed the water to contain elevated concentrations of lead, zinc, copper and a high oil 
index. The water taken from sample point 5, upstream the marshalling yard, contained 
high concentrations of the previous mentioned metals and cadmium as well as traces of 
mercury. The sample taken from the water culvert under the marshalling yard contained 
elevated concentrations of lead, copper and a high oil index. Water from the culvert has 
an outlet to ditch leading to the nearby lake did not contain any elevated concentrations 
of the analyzed parameters. 
 
The examinations show that the toxicity in the train stable area is caused by an organic 
substance. The metal concentrations were not high enough to cause a toxic effect in any 
of the samples, even though they in many cases exceeded the guidelines given by the 
Swedish National Environment Protection Agency. The substance that causes the 
toxicity has not been identified in the chemical analyzes. 
 
The method of identifying areas with high concentrations of pollutants by toxicity tests 
with bioluminicent bacteria is not recommended for areas polluted with metals. A metal 
analysis of the water at a laboratory is a better option such case. However, regarding 
organic pollutants the method is an option since the decomposition products of organic 
substances are very variable and since it is more difficult to analyze the sample with 
regards to all possible substances and by-products.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Marken på Gällivare bangård har visat sig vara förorenad. I huvudsak har 
föroreningarna historiska orsaker, men ytterligare påspädning från dagens verksamhet 
kan inte uteslutas. Föroreningarna består till stor del av olja, PAH och metaller, men 
även andra föroreningar förekommer. Inledande undersökningar av delområden och ett 
par saneringar i form av punktinsatser har genomförts. Banverket Norra Banregionen 
vill skapa sig en bättre bild över föroreningsläget och vilka risker detta medför. 

1.2 Syfte 
• Identifiera vilka föroreningar som sannolikt finns på Gällivare bangård 

 
• Få en uppfattning om toxicitetstest, i synnerhet bioluminescenta test 

 
• Utföra en screening av vatten från Gällivare bangård med ett bioluminescent test 

för att bedöma vattnets toxicitet 

1.3 Mål 
Examensarbetets mål är att kunna göra en bedömning av föroreningssituationen kring 
lokstallet i Gällivare samt risken att vattnet som rinner genom bangården har en toxisk 
effekt på recipienten. 

1.4 Avgränsningar 
Försök har enbart utförts på vattenprov då examensarbetet skulle ha blivit för 
omfattande både tidsmässigt och ekonomiskt om även jordprov skulle ha provtagits och 
analyserats. 
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2 Järnvägsspecifika föroreningar 
För att ta reda på ett områdes föroreningspotential krävs kännedom om vilka 
föroreningar som kan förekomma och från vilka källor dessa härrör. För jordmassor och 
grundvatten på bangårdar gäller att dessa kan vara förorenade från många olika källor 
och med många olika föroreningar. För mer information om ämnenas egenskaper, se 
bilaga 2. Vilka föroreningar som kan tänkas finnas på bangården beror främst på vilken 
verksamhet som har bedrivits. Grovt kan det sägas att marken kring Banverkets 
anläggningar är förorenad av tre grupper av föroreningar, dessa är (SGI, 1999): 
 

• PAH, från kreosot 
 

• Metaller 
 

• Oljor 
 
I Sverige har järnvägen använts i mer än 100 år för att transportera gods och människor. 
Under denna relativt långa tidsperiod kan stora mängder föroreningar ha spridits på 
bangårdarna och längs järnvägen. Sammantaget gör detta att föroreningsbilden för 
järnvägsrelaterade objekt är mycket komplex. 

2.1 Föroreningskällor 
Föroreningar i anslutning till järnvägen kan komma från ett flertal olika källor och kan 
finnas i både grundvatten och mark. Föroreningarna härrör främst från anläggningar och 
utfyllnader, tågsetet självt, drift och underhåll av anläggningar samt det gods som har 
transporterats på sträckan. Föroreningskällorna kan vara både diffusa eller komma från 
punktkällor. När ångloken slutade användas på 1950-talet förändrades 
föroreningskällorna från emissioner av bl.a. polyaromatiska kolväten till ökade mängder 
av metaller och oljor. Kontaktledningar (varifrån elloken får sin el) är en källa från 
vilken metaller kan spridas i omgivningarna, och introduktionen av diesellok medförde 
en ökning av oljeanvändning (Banverket, 2004). I tabell 2.1 redovisas de vanligaste 
verksamheterna som kan ge upphov till föroreningar i banmiljö. 
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Tabell 2.1  Verksamhet och potentiella föroreningar som kan påträffas i samband med  
järnvägsverksamhet (Banverket, 2004). 

Verksamhet Potentiella Föroreningar 
Bangård  

Bensinpumpar Bensin 
Tankplats Bensin, Diesel 
Transformatorer PCB, olja 
Cistern, bränsledepå Dieselolja, bensin 
Slipersupplag Kreosot, Cu, Cr, As 
Lokstall: aska, slagg, sot,  Olja, fetter, PAH, Metaller 
Tvättplats Olja, fetter, PAH, metaller 
Gjuteri och smedja Metaller, PAH 
Verkstad Olja, PAH, metaller, aromatiska och 

klorerade alifatiska kolväten 
Oljeavskiljare, dränering Olja, metaller 
Rälsupplag Metaller 
Skrotningsområde Metaller, beroende på avfall 
Deponi, avfallsupplag Beroende på avfallsströmmen 
Gasverk Olja, PAH 
Kolupplag: stenkol Metaller 
Impregneringsanläggningar Kreosot, Cu, Cr, As 

  
Spårområde - linjemark  

Ny bansträcka: metaller från slitage och slipning Cu, Fe, Mn, (Ni, Cr) 
Gammal bansträcka: träskyddsmedel och metaller 
från slitage 

Kreosot, As, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni 

Smörjning av räler Olja, fetter 
Spill från godstransporter Olja 
Icke elektrifierad bansträcka: Petroleumprodukter 
och träskyddsmedel 

Olja, Diesel, Kreosot, As, Cu, Cr 

Frostisolering av slagg och aska: slagg från industri 
(SSAB, Rönnskär) och aska från koleldade tåg 

As, Cd, Co, Cu, Ni 

Frostisolering av cellplast HBCD 
Blinkdon, Termostat, rälskontakter Hg 
Rälssmörjningsapparat Olja 
Sandfång i brunnar, utlopp Metaller, olja, PAH 
Metallstolpar Metaller 
Trästolpar Kreosot, As, Cu, Cr 
Elkablar och ledningar Cu, Cd, Ag, Pb, olja 
Bromsbelägg Asbest 
Drivmedel, smörjställen Dieselolja, fetter 

  
Övrigt  

Ogräsbekämpning Herbicid, halogenerade kolväten 
Olycksplatser Beroende på gods 

 
För ytterligare information om föroreningskällor och föroreningarnas egenskaper, se 
bilaga 1 och bilaga 2. 
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3 Gällivare bangård 
Bangården i Gällivare har varit i bruk sedan malmbanans sträckning Luleå-Gällivare 
öppnades den 3 mars 1888, banan öppnades för allmän trafik den 23 mars 1892. 
Sträckan Gällivare-Kiruna öppnades för provisorisk trafik den 15 oktober 1899 och 
sträckan Gällivare-Riksgränsen öppnades för allmän trafik den 14 juli 1903. 
Inlandsbanan mellan Gällivare-Porjus öppnades för provisorisk trafik i juli 1911 och 14 
år senare för allmän trafik. Banan elektrifierades den 12 mars 1920 på sträckan 
Gällivare-Kiruna och sträckan Gällivare-Luleå den 21 juni 1922. 
 
Ett stjärnformat lokstall med elva enspåriga träbyggnader samt en 15 m vändskiva 
byggdes år 1893 norr om stationshuset. Samtidigt byggdes ett parallellstall med två 
spår. Bredvid detta stall byggdes ett vattentorn och ett kolbås med tillhörande 
kolbrygga. 1902 byggdes en ny lokstation mittemot den gamla på andra sidan 
bangården, det byggdes även ett rundstall med sex platser och en 15 m vändskiva. 
Vändskivan byttes ut till en med 20 m i diameter 1912. 1908 byggdes lokstallet till för 
att rymma två platser till, 1912 byggdes ytterligare två platser hopbyggda med ett 
vattentorn. År 1920 byggdes stallet åter ut med nio stycken platser. Ett kombinerat 
expeditions-, personal- och överliggningshus uppfördes år 1912 intill stallet. Flera 
stallplatser brann ned helt och hållet den 9 december 1935, i branden förstördes även 
några lok. De följande två åren byggdes dessa upp igen, men efter en ny brand 1965 
revs de nio senast byggda stallplatserna (Ljungren, 1993). 

3.1 Områdesbeskrivning 
Järnvägen passerar genom Gällivares västra delar. Figur 3.1 visar järnvägens sträckning 
i Gällivare och dess närhet till Vassara träsk. Området är ganska flackt, marken sluttar 
dock svagt mot Vassara träsk. Vassara träsk har varit Gällivares kommuns 
reservvattentäkt, sjukhuset nyttjar fortfarande sjön som reservvattentäkt (Hannu, 2004). 
Detta gör det önskvärt att hålla utsläppsmängderna på ett minimum. På platsbesöket 
noterades att vegetationen är låg på hela bangården, några låga buskar växer i anslutning 
till järnvägsområdet. Området förväntas även i framtiden användas till 
järnvägsrelaterade ändamål. Bangården ligger på vad som ursprungligen var gammal 
sjöbotten. Området har fyllts ut med främst svart slagg, en restprodukt från koleldning 
av lok under ånglokseran. Förutom slagget finns även skrot av olika ursprung, vid 
provgropsgrävning har hittats torv i området mellan fyllnadsmaterial och den naturliga 
marken, vilken består av finkorniga sediment, silt och siltig finsand (Johansson, 2002a). 
De finkorniga sedimenten har en mäktighet på omkring fyra meter eller mer och 
underlagras av morän (J&W, 2002). 
 
På Gällivare bangård har, liksom längs i princip hela malmbanan, hittats kulsinter som 
fallit av godsvagnar. Dessa kulor skall inte bidra med några föroreningar då lakningen 
av dessa inte ger några förhöjda halter av metaller. Samma gäller för den svarta 
glimmande sanden som återfinns, detta är troligen s.k. fines och innehåller mestadels 
järn (Johansson, 2002b). 
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Figur 3.1 Järnvägens sträckning genom Gällivare, notera järnvägens närhet till Vassara 
träsk. 

3.1.1 Hydrologi 
Vassara träsk utgör en del av Kalixälvens avrinningsområde, en regleringsdamm finns 
uppströms och nivån i denna kan variera med cirka en meter över året. Infiltrerande 
vattenmängd (avrinning) är enligt SMHI omkring 420 mm/år (J&W, 2002). 
Grundvattnet ligger ganska ytligt på bangården (Landström, 2004), vid saneringen av 
Tväråns såg uppmättes nivån till omkring en till två meter under markytan (MRM 
1997). Då avståndet och nivåskillnaden jämfört med bangården är så pass litet är det 
rimligt att anta att grundvattennivån på bangården befinner sig på ungefär samma djup. 
Den huvudsakliga strömningsriktningen är mot Vassara träsk. Det största flödet sker vid 
snösmältningen i maj-juni, nära 50 % av årsflödet kan komma under denna period 
(Johansson, 2002a). Under perioden november till april bedöms flödet vara lågt. Under 
torrtider ligger grundvattnet i området i nivå med Vassara träsk, vilket innebär att flödet 
mot sjön är lågt eftersom den hydrauliska gradienten är liten (J&W, 2002). 
Förutsättningarna för spridning av föroreningar bör vara störst då den hydrauliska 
gradienten i marken är störst, detta sker efter snösmältningen i maj och juni, men den 
kan även vara större vid nederbörd då vattennivån i sjön är låg och marken är tjälfri 
(MRM, 1997). Då den hydrauliska gradienten mot Vassara träsk ändå är relativt liten är 
det troligen ledningsgravar och kabelrännor som är dimensionerande för 
vattenströmningen på bangården. Vanligtvis omges kablar av ett sandlager som skydd 
och då sand har relativt hög hydraulisk konduktivitet jämfört med den övriga marken på 
bangården är det rimligt att anta att den största delen av vattnet transporteras med dessa. 
Kabelrännor och ledningsgravar läggs oftast längs med spåren, och då föroreningar 
sprids i större utsträckning med vattnet är det inte orimligt att anta att föroreningarna rör 
sig längs med bangården. Genom bangårdsområdet går två dagvattenledningar som 
avvattnar området närmast bangården samt ett uppströms liggande industriområde. 
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3.2 Tidigare miljögeotekniska undersökningar 
Gällivare bangård har varit föremål för ett flertal undersökningar de senaste åren. Nedan 
följer en sammanfattning av resultatet av dessa undersökningar.  
 

• Grundvattenprov taget vid teknikhuset (km 1313+300) visar på höga halter av 
bly, även krom och nickel finns i för höga halter. Blyhalten gjorde att 
grundvattnets tillstånd bedömdes vara ”mycket allvarligt” enligt 
Naturvårdsverkets rapport 4918, tabell 3. Kablarna i området läcker 
isoleringsolja som eventuellt innehåller PCB (Johansson, 2002b). Bakom 
lokstallet finns en lagringsplats för diverse avfall med bland annat gamla stolpar 
(Johansson, 2002a). 

 
• Marken omkring lokstallet har visat sig vara kraftigt förorenad med bensin, 

dieselolja och tyngre oljor. Även PAH, naftalen, klorerade kolväten, kolslagg 
och PCB hittades. Vidare påvisades mycket höga halter av olika oljeprodukter 
där dieselfordon tankas (Schillerström, 1999). Området kring lokstallet har 
sanerats av MRM Konsult AB, men då det i området finns mycket höga halter 
av järn har inte arbetet kunnat slutföras. Detta då järnet oxiderar och gör marken 
tät vilket gör det svårt att pumpa upp vatten från pumpbrunnarna i området för 
sanering. Se 3.2.1 för mer information. 

 
• Okulär besiktning vid km 1312+990-1313+100 till vänster om spåren i samband 

med schaktarbeten för ny elkabel gav att området var förorenat av olja. HNU-
analyser utfördes och indikerade oljehalter över Naturvårdsverkets riktvärden för 
mindre känslig mark (Gustavsson, Mattias, 2000). 

 
• Mellan spåren och impregneringsanläggningen vid Tväråns såg har funnits ett 

upplag för slipers och räls (MRM, 1997). 

3.2.1 Sanering av lokstallsområdet 
Lokstallsområdet har visat sig vara kraftigt förorenat och har nyligen sanerats. 
Saneringen har utförts av MRM Konsult AB och saneringsmetoden var in-situ filtrering 
av det förorenade grundvattnet. Ingående vatten hade en oljehalt på i genomsnitt 18 400 
µg/l och utgående vatten 700 µg/l, vilket motsvarar en avskiljning på 96 % av den lösta 
fasen. Det så kallade oljediket som går från det förorenade området till Vassara träsk har 
även det sanerats, sedimenten frystes och grävdes upp för transport till Luleå för 
efterbehandling (MRM, 2003). Saneringen är inte klar i dagsläget eftersom marken 
blivit impermeabel vilket omöjliggjort effektiv sanering av vattnet i området. 

3.3 Undersökningar i närområdet 
I samband med att Aitiks omlastningsterminal skulle etableras vid Vassara träsk utförde 
miljökontoret i Gällivare undersökningar i och omkring sjön. Farhågor fanns att 
omlastningsterminalen skulle förorena Vassara träsk med koppar. År 1993 togs vatten 
och sedimentprov på två platser i Vassara träsk, det visade sig att koppar, kadmium och 
bly förelåg i förhöjda halter. Ytterligare prov togs år 1994 på tre platser. Inga förhöjda 
halter av föroreningar upptäcktes. Året efter togs återigen vatten- och sedimentprover i 
sjön, dessa visade på låga halter av metaller. Vattenprover från diket som rinner förbi 
Aitiks omlastningsterminal visade fem gånger så höga halter av koppar nedströms 
terminalen som uppströms. Innan vattnet når Vassara träsk är kopparhalterna tre gånger 
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så höga som uppströms. Det är med andra ord klarlagt att koppar tillförs Vassara träsk 
från omlastningsterminalen, dock är vattenflödet i diket inte speciellt stort och därför är 
mängderna som tillförs sjön inte så stora (Israelsson, 1996). 
 
Området väster om bangården, mellan spårområdet och Vassara träsk, sanerades 
sommaren år 2002. Här låg tidigare Tväråns såg där impregnering av virke med så 
kallat CCA-medel innehållande krom, koppar och arsenik utförts. Området var främst 
förorenat av dessa ämnen och en sanering genomfördes sommaren 2002 (Lantto, 2002). 

3.4 Sammanfattning av tidigare undersökningar 
På Gällivare bangård finns höga halter av metaller som bly, krom, nickel och järn, men 
även mycket höga halter av petroleumprodukter har påvisats. Petroleumprodukterna 
återfinns främst i området närmast lokstallet, där lok under lång tid har tankats med 
diesel. PAH, troligen från kreosotimpregnerade slipers, och PCB finns även de 
representerade bland föroreningarna på bangården. I den närliggande recipienten, 
Vassara träsk, visar undersökningarna på förhöjda halter av koppar, kadmium och bly. 
Området kring lokstallet har sanerats av MRM och var kraftigt förorenat av diesel. 
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4 Laboratorieförsök 
Målet med laboratorieförsöken var att få en uppfattning om hur bakterietestet med den 
bioluminescenta bakterien Vibrio fischeri reagerar på olika slags ämnen. Tre 
ämnesgrupper som är troliga att finna vid Banverkets anläggningar ansågs lämpliga att 
undersöka, dessa var: 
 

• En metall. 
 

• Olja från Banverkets verksamhet. 
 

• PAH. 
 
EC50-värden för valda ämnen och deras blandningar beräknas om möjligt. EC50 är i 
detta fall den koncentration som ger 50 % minskning av ljusmängden). Försök utförs på 
LTU, utgående från litteraturdata för aktuella ämnen inhämtas data för EC50-värden 
och spädningsserier görs utgående från dessa. Svårigheter med att få tag i tillräcklig 
mängd av representativ använd olja ledde till att endast försök med metallen koppar 
(vilken är intressant ur akvatisktoxikologisk synvinkel) och PAH-förorenat vatten 
gjordes. Det PAH-förorenade vattnet hämtades vid Notvikens verkstad i Luleå den 17:e 
maj år 2004. För mer information om ekotoxikologi och ekotoxikologiska tester, se 
bilaga 3 och 4. För mer information om Vibrio fischeri, se bilaga 5 och 6.  

4.1 Metod 
Testet som används kallas Biotox och baseras på samma bakterier som Microtoxtestet. 
(se bilaga 5 och bilaga 6) Standarden ISO 11348-3 innehåller en beskrivning på hur 
toxicitetstestet bör gå till. Generellt kan det beskrivas som att bakterierna utsätts för 
olika koncentrationer av ämnet vars giftighet skall undersökas. Minskningen av ljuset 
mäts efter 5, 15 eller 30 minuters kontakt. Denna inhibition jämförs med ett 
kontrollprov som är opåverkat av testsubstansen. Skillnaden mellan kontrollprovet och 
det prov som undersöks ger den procentuella inhibitionen. Värdena plottas mot 
utspädningsfaktorn och den resulterande kurvan används för att beräkna EC50, d.v.s. 
den effektiva koncentration som ger 50 % inhibition av ljuset. EC50 kan även beräknas 
enligt ekvation 4.1 nedan (Aboatox, 2001). 

4.1.1 Utförande 
Provets salthalt justeras så att den motsvarar 2 % NaCl-lösning. Om vattnet som skall 
testas har ett pH-värde som ligger utanför intervallet 6-8,5 behöver det justeras så att pH 
blir 7±0,2. För att kunna utesluta skillnader i EC50-värden på grund av skillnader i pH 
justerades dock alla prov till ett pH på 7,0±0,2 oavsett ursprungs-pH. Justeringen av pH 
görs genom att tillsätta natriumhydroxid eller saltsyra, volymen på provet bör dock inte 
öka mer än 5 % då detta kan späda provet för mycket. Till den frystorkade 
bakteriereagensen, innehållande Vibrio fischeri, tillsätts en näringslösning. När detta är 
gjort måste bakterierna användas samma dag eftersom de inte klarar sig längre efter att 
ha aktiverats eftersom endast en begränsad mängd näring finns tillgänglig för 
bakterierna (Ore, 2004). 
 
Provet som skall undersökas spädes sedan till de koncentrationer som önskas, en 
mätning av luminiscens görs på endast bakterier som referens, bakterier tillsätts och 
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luminescensen mäts efter en bestämd tid, vanligtvis 5, 15 eller 30 minuter. När 
undersökningen genomförs är det viktigt att alla prov hålls på samma temperatur, 15°C, 
och att samma tid förflyter efter bakterietillsats till mätning för alla prov. 
 
EC50-värdet bestäms med hjälp av linjär regression, men det kan även bestämmas 
grafiskt genom att plotta den uppmätta inhibitionen mot koncentrationen (Aboatox, 
2001). 
Ekvation 4.1 används vid beräkning av EC50. 
 
Ekvation 4.1 Beräkning av EC50 värde. 
 

0IC
ICKF t=   100100%

0

∗
∗

−=
ITKF

ITINH t  

KF = Korrektionsfaktor 
ICt = Kontrollprovets luminiscensintensitet efter kontakttiden t 
IC0 = Kontrollprovets luminiscensintensitet 
INH% = Inhibition i % 
ITt = Provets luminiscensintensitet efter tiden t 
IT0 = Provets luminiscensintensitet vid försökets start (t=0) 
 
Vid denna analys används fem koncentrationer för vattnet med PAH och sex 
koncentrationer för vattnet med koppar och för blandningen. Den valda spädningsserien 
innebär en halvering av koncentrationen för varje ny utspädning, följande 
koncentrationer användes: 50 %, 25 %, 12,5 %, 6,25 % 3,125 %. För koppar och 
blandningen av koppar och PAH användes även koncentrationen 1,56 %. Alla 
procentsatser anges som procent av ursprungskoncentrationen. 

4.2 Resultat av laboratorieförsök 
PAH-halten i vattenprovet från Notvikens verkstad bestämdes genom analys av 
AnalyCen Nordic AB, metallinnehållet i detta vattenprov och i kopparblandningen 
bestämdes genom analys av Jurate Kumpiene och Ulla-Britt Uvemo vid Luleå Tekniska 
Universitet. Se bilaga 10 för detaljerad analysrapport. PAH-halten var så pass hög att 
vattnet klassades som mycket allvarligt förorenat med avseende på cancerogena PAH 
och måttligt allvarligt för övriga PAH. För klassificeringen användes riktvärden för 
förorenat grundvatten vid bensinstationer och Naturvårdsverkets riktlinjer. Se tabell 4.1 
och tabell 4.2 för halter och tillståndsbedömning. För analysrapporten, se bilaga 11. 
 
Tabell 4.1  Resultat från kemiska analysen av vattnet från Notviken samt 

tillståndsklassning enligt Naturvårdsverkets riktlinjer (se bilaga 7 och 
8).  

Ämnesgrupp Halt (µg/l) Riktvärde (µg/l) Tillståndsklassning 
Cancerogena PAH 13 0,2 Mycket allvarligt 

Övriga PAH 15 10 Måttligt allvarligt 
Koppar 11 400 4* Mycket allvarligt 

* Kanadensiskt vattenkvalitetskriterium. 
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 Tabell 4.2  Tillståndsbedömning av vatten från Notviken med avseende på 
metaller. Två olika riktvärden har använts för bedömningen, 
Kanadensiska vattenkvalitetskriterium och Bedömningsgrunder för 
sjöar och vattendrag. 

Ämne Halt (µg/l) Kanadensiska 
vattenkvalitetskriterium 

Bedömningsgrunder för 
sjöar och vattendrag 

Al 591 Riktvärde saknas Riktvärde saknas 
As <240 Oklart Oklart 
Ca 8958 Riktvärde saknas Riktvärde saknas 
Cd <0.8 Oklart Måttligt allvarligt  

(som mest) 
Cr <0.9 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Cu 51 Mycket allvarligt Allvarligt 
Fe <24 Riktvärde saknas Riktvärde saknas 
K 2137 Riktvärde saknas Riktvärde saknas 
Mg 581 Riktvärde saknas Riktvärde saknas 
Mn <0.9 Riktvärde saknas Riktvärde saknas 
Na 928 Riktvärde saknas Riktvärde saknas 
Ni <0.8 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Pb <1,3 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
V 4 Riktvärde saknas Riktvärde saknas 
Zn 86 Måttligt allvarligt Måttligt allvarligt 

 
Vattnet innehållande PAH uppvisar en ökning av det emitterade ljuset, se figur 4.1. 
Kopparlösningen uppvisar en mycket stor toxicitet med nästan total utsläckning av 
ljuset efter 30 minuters kontakttid, se figur 4.2 och 4.3. Blandningen, vars toxicitet 
återfinns i figur 4.4, uppvisar en toxicitet som är lägre än den för koppar. 
Koncentrationen 50 % för denna blandning innebär lika hög koppar- och PAH-
koncentration som 25 % -koncentrationen för de andra proven. EC50- och EC20-värden 
återfinns i tabell 4.3. 
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Figur 4.1  Den toxiska responsen hos Vibrio fischeri för det PAH-förorenade vattnet. 

Inhibitionen har beräknats efter 15 respektive 30 minuter. Kurvan visar ett 
medelvärde av två försök. 
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Inhibition för koppar
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Figur 4.2  Den toxiska responsen hos Vibrio fischeri för vattnet innehållande koppar. 

Inhibitionen har beräknats efter 15 respektive 30 minuter. Kurvan visar ett 
medelvärde av två försök. 
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Figur 4.3  Kopparkoncentrationen plottad mot den uppmätta inhibitionen efter 15  
och 30 minuter.  
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Inhibition för koppar och PAH
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Figur 4.4 Den toxiska responsen hos Vibrio fischeri för vattnet innehållande en 

blandning av koppar och PAH. Inhibitionen har beräknats efter 15 
respektive 30 minuter. Kurvan visar ett medelvärde av två försök. 

 
Tabell 4.3  EC50- och EC20-värden i procent av ursprungskoncentrationen för de 

olika blandningarna efter 15 respektive 30 minuter. *** innebär att EC-
värdet inte gick att beräkna då ingen minskning av ljusintensitet 
föreligger. 

Prov EC50 15 min EC50 30 min EC20 15 min EC20 30 min 
PAH **** **** **** **** 
Koppar 27,0 9,0 10,7 5,2 
PAH och koppar 322,8 64,5 49,2 8,8 

 
Utgående från EC50-värdet efter 30 minuter och ursprungskoncentrationen kan 
kopparkoncentrationen som ger 50 % minskning av ljuset beräknas. Motsvarande gäller 
för blandningen av PAH och koppar. Då fås att en koncentration på 1,0 mg/l koppar en 
halvering av ljuset (EC50). För blandningen av koppar och PAH motsvarar EC50 efter 
30 minuter en koncentration på 3,7 mg/l koppar och 4,2 µg/l cancerogena PAH samt 
ytterligare 4,8 µg/l övriga PAH. Kopparhalten i vattnet innehållande PAH är inte hög 
nog att påverka resultatet. 

4.3 Diskussion av laboratorieförsök 
PAH-halten var inte tillräcklig för att ge utslag i toxicitetstestet. Provet innehållande 
koppar uppvisar däremot en mycket hög toxicitet. Blandningen mellan koppar och PAH 
uppvisar en toxicitet som är lägre än den som enbart koppar ger, och med en största 
inhibition vid 25 % koncentration, se figur 4.4. Eftersom enbart PAH-blandningen 
ökade ljusintensiteten och enbart kopparblandningen minskade i ljusintensitet är detta 
ett rimligt resultat. I en blandning mellan koppar och organiska material kan koppar 
adsorberas på det organiska materialet och bli mindre lättillgängligt. En sådan reaktion 
kan ge en lägre toxicitet när PAH och koppar blandas, särskilt eftersom PAH-vattnet är 
ett naturvatten som även innehåller andra ämnen och föreningar till viss del. För 
blandningen med koppar är toxiciteten efter 30 minuter större än efter 15 minuter, något 
som är karakteristiskt för metallers toxicitet vid test med Vibrio fischeri (se figur 4.2 
och 4.3). Det omvända gäller för försök med organiska ämnen, vilket även ses för 
försöket med PAH. För blandningen gäller att ursprungshalterna halveras, varför EC50 
blir högre. Kopparhalten i den rena kopparblandningen ger en större toxicitet vid samma 
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koncentration än toxiciteten som fås för blandningen med PAH och koppar. Alltså 
hindrar PAH och de andra organiska ämnena kopparhalten från att ge maximal 
inhibition genom att koppars toxicitet dämpas av de organiska ämnen som finns i 
blandningen. 
 
Vattnet som innehåller PAH har analyserats med avseende på metallinnehåll, endast 
koppar överskrider med säkerhet riktvärden. Då EC50 för kopparblandningen motsvarar 
en kopparkoncentration som är i storleksordningen minst 20 gånger så hög som 
kopparhalten i detta vattenprov kan toxiciteten som ges av koppar bortses från. 
Ökningen av ljusintensiteten beror på att Vibrio fischeri använder de ämnen som finns i 
vattnet som bränsle, och då ämnesomsättningen hos bakterien är nära knutet till den 
mängd ljus som sänds ut innebär mer bränsle en ökning av ljusstyrkan. Men det finns 
även en osäkerhet inbyggd i metoden eftersom pH och salinitet justeras innan analys. 
Mobiliteten hos ämnen och föreningar kan ändras när pH ändras och på så vis göra att 
vissa ämnen blir mer lätt- eller svårtillgängliga för bakterien. Detta kan innebära att 
analysen ger en toxicitet som inte helt överensstämmer med verkligheten. För att 
minska denna risk bör metoden användas i kombination med andra toxicitetstester där 
vattenparametrarna inte förändras på samma sätt. Dessutom är det en stor fördel om 
testorganismen är en som finns i det aktuella ekosystemet. En nackdel med de flesta 
andra toxicitetstest är dock att de tar betydligt mycket längre tid innan ett svar erhålles 
jämfört med luminescenta bakterietest. 
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4.4 Sammanfattning av laboratorieförsök 
Koppar är mycket toxiskt för Vibrio fischeri vid de använda halterna, först när 
koncentrationen närmar sig 5 % av ursprungskoncentrationen, det vill säga omkring 
0,65 mg/l, är minskningen av ljusintensiteten omkring 10 %. Halten PAH gav ej utslag, 
även om halten cancerogena PAH överstiger Naturvårdsverkets riktvärden. Detta kan 
tyda på att Vibrio fischeri inte är tillräckligt känslig för att kunna påvisa PAH i 
koncentrationer lägre eller lika höga som de som användes vid försöket. I blandningar 
av organiska föreningar och metaller kan de olika ingående ämnena motverka varandra 
för att ge en mer neutral effekt om koncentrationerna av organiska ämnen är tillräckligt 
låg. För det omvända förhållandet har inget försök utförts. 
 
Då halten PAH överskred riktvärden utan att ge utslag i testet, och då kopparhalten som 
inte ger något utslag i testet även den överskrider riktvärden, kan metoden med Vibrio 
fischeri som ensam indikator på höga halter av dessa föroreningar ifrågasättas. 
Bakteriernas känslighet för metaller verkar inte överensstämma med de riktvärden som 
används av Naturvårdsverket. Det kan dock tänkas att metoden skulle ha gett utslag om 
halten icke-cancerogena PAH varit högre. För mycket höga halter av dessa föroreningar 
fungerar däremot metoden bra för att finna områden vilka är kraftigt förorenade. 
Tillsammans med kemisk analys av föroreningarna kan metoden med denna typ av 
toxicitetstest vara av värde. Särskilt då misstanke föreligger att det finns föroreningar 
vilka inte ingår i analysföretagens standardpaket. 

4.5 Slutsatser 
Den största fördelen som ett biologiskt test har är att det kan användas för att identifiera 
områden med höga koncentrationer av ämnen som inte analyseras i de vanliga 
analyspaketen. Av denna anledning kan det vara av intresse att kombinera både 
toxicitetstest och analys av de kemiska parametrarna om det finns anledning att 
misstänka att det finns organiska föroreningar. Organiska föroreningar kan ha brutits 
ner till sekundära eller kanske tertiära produkter vars farlighet och halt är okänd. 
Närvaron av dessa ämnen skulle riskeras att inte påvisas vid analys av vattnet med ett 
standardpaket, däremot skulle ett toxicitetstest kunna påvisa dem om de finns i 
tillräckligt höga halter. Det skall även tilläggas att det är relativt dyrt, jämfört med 
kemisk analys på laboratorium, att köpa toxicitetstest med Vibrio fischeri i dagsläget, 
men i det långa loppet kan en ansvarig verksamhetsutövare spara pengar på att skicka 
ett eller ett par prov på analys då misstanke om förorening finns.
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5 Fältförsök 

5.1 Utförande 
För att identifiera och försöka avgränsa det område som är förorenat genomförs en 
toxicitetsscreening på inhämtat vatten från Gällivare bangård. Screeningen utförs 
genom att vattenprovet jämförs med två eller fler opåverkade kontrollprov. Genom detta 
förfarande identifieras eventuella provpunkter där stor inhibering av det utsända ljuset 
relativt kontrollproven fås. Vattnet från punkterna som ger stor inhibition analyseras 
sedan mer noggrant i en fördjupad analys där fler koncentrationer undersöks. 
Vattenprov från dessa punkter skickas till laboratorium för analys av innehåll med 
avseende på metaller, PAH och petroleumföreningar. Resultatet från 
laboratorieanalysen ligger till grund för en bedömning av vilket eller vilka ämnen som 
orsakar toxiciteten. Vatten uppströms och nedströms bangården inhämtas för att om 
möjligt fastställa bangårdens inverkan på vattenkvaliteten och huruvida vattnet från 
bangården har en toxisk effekt på Vibrio fischeri. 
 
För bedömning av tillstånd har Naturvårdsverkets principer i bilaga 8 använts. Dessa 
sammanfattas i tabell 5.1. Riktvärden som har använts är de som gäller för ytvatten, 
vilket är Kanadensiska vattenkvalitetskriterier och bedömningsgrunder för sjöar och 
vattendrag, gräns mellan klass 3 och klass 4. För PAH har använts svenska riktvärden 
för förorenat grundvatten vid bensinstationer, då riktvärden för PAH saknas i det 
rekommenderade bedömningsunderlaget. Vilka halter som gäller som riktvärden 
återfinns i bilaga 8.  
 
Tabell 5.1 Principer för bedömning av tillstånd. 
Tillstånd Halt i förhållande till riktvärde eller motsvarande 
Mindre allvarligt           < riktvärdet 
Måttligt allvarligt 1-3 ggr riktvärdet 
Allvarligt 3-10 ggr riktvärdet 
Mycket allvarligt < 10 ggr riktvärdet 

5.1.1 Provtagningsmetodik 
Grundvattenrör har ej installerats då varken tid eller ekonomi har funnits. Befintliga 
pumpbrunnar och dagvattenbrunnar har istället använts för att inhämta vatten. 
Förfarandet innebär en viss osäkerhet i resultaten då det kan vara omöjligt att få 
tillräcklig omsättning på vattnet i provtagningspunkterna. Detta gör i sin tur att prov tas 
på vatten som innehåller mer eller mindre mängd av föroreningar än det hade gjort om 
vattnet omsatts ordentligt. Anledningen till skillnader beror på att reaktioner mellan 
rörmaterial, atmosfär och vattnet kan påverka vattenprovet. Minst tre rörvolymer vatten 
bör omsättas innan provet tas (Naturvårdsverket, 1998b). Det bästa för att skapa en bild 
av variationen under året är att prov tas vid ett flertal tillfällen under året och vid olika 
yttre förhållanden. Av samma orsaker som angetts för att ej installera grundvattenrör har 
inte heller detta varit möjligt att genomföra. Ett prov taget uppströms lokstallet är 
intressant att analysera då det kan ge en fingervisning om vilka halter det uppströms 
liggande området bidrar med (Naturvårdsverket, 1998a). Även vatten från recipienten, 
Vassara träsk, provtas och analyseras för att undersöka huruvida detta är toxiskt eller 
inte. 
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Val av provtagningsutrustning beror på vilka ämnen som ska analyseras, mängd vatten 
som behövs, grundvattenrörets diameter och avstånd till grundvattenytan. Vid 
provtagningen måste stor noggrannhet iakttas så att korskontaminering undviks. Detta 
kan göras genom att endast använda en provtagare för varje provtagningspunkt, eller 
genom att göra rent provtagaren mellan varje ny provtagningspunkt. Rengöringen består 
normalt av att skölja rent vatten genom provtagaren eller genom att skölja den med 
rengöringsmedel och vatten (Naturvårdsverket, 1998b). 

5.1.2 Provtagning 
Vattnet inom området kring lokstallet bedöms vara förorenat. Vatten inhämtades från 
Gällivare bangård den 27:e och 28:e maj från totalt nio punkter, fem av dessa ligger på 
bangården, en ligger uppströms bangården, en nedströms där den ena 
dagvattenledningen under bangården mynnar i ett dike som leder till Vassara träsk. 
Ytterligare ett vattenprov inhämtades vid bron över Vassara träsk, i höjd med 
stationshuset och det sista vattenprovet togs där den andra dagvattenledningen mynnar i 
Vassara träsk. Det var inte möjligt att ta ett vattenprov uppströms bangården vid denna 
kulvert. Det är troligt att anta att vattnet uppströms innehåller ungefär samma halter som 
det prov som togs vid lokstallet eftersom båda kulvertar avbördar områden med 
likartade verksamheter. Bakgrundshalter av ämnen som kan förväntas finnas naturligt i 
området återfinns i bilaga 7. De pumpbrunnar som fanns kvar från MRM:s sanering av 
lokstallsområdet användes för att ta vattenprov, dessa provpunkter numrerades 1- 3.  
 

 
Figur 5.1  Översiktskarta över den del av Gällivare bangård som provtagits. 

Lokstallet ses längst till höger på kartan. 
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Figur 5.2 Provtagningskarta över den del av bangården som ligger i anslutning till 

lokstallet. Lokstallet ligger till höger om provpunkt 1-3 och 
Byggnadshörn, utanför figuren. 

5.1.3 Provhantering 
När vattenprov tagits placerades behållaren omgående i kylväska och vid ankomst till 
Luleå ställdes de in i ett kylrum för att inte vattenparametrarna skulle förändras. 
Vattenprov skickades till AnalyCen för analys av metaller, PAH samt oljeindex, vatten 
från provpunkt 2 analyserades dessutom med avseende på pesticider och toxicitet. Även 
med vattnet från provpunkt 1 gjordes toxicitetstest med microtoxmetoden. Då vattnet 
från Gällivare bangård med stor sannolikhet innehåller oljeprodukter kan förändringar 
ske på grund av att provet reagerar med vattenbehållaren. Provbehållare skall vara 
flaskor av polyeten och polypropen för metallanalyser och av glas för organiska ämnen, 
för lättflyktiga ämnen ska flaskan förslutas med slipad glaspropp eller teflonmembran. 
Proverna skall förvaras svalt och mörkt och analyseras så fort som möjligt 
(Naturvårdsverket, 1998a). Flaskor för analys av PAH var gjorda av glas och hade 
teflonmembran i locket, behållaren för analys av kvicksilver var specialdiskad och av 
glas. Vattnet som skulle analyseras med avseende på metallinnehåll förvarades i 
plastbehållare, liksom vattnet som analyserades med avseende på toxicitet.  
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5.1.4 Screening 
Screeningen av vattenproverna utfördes den andra juni 2004 med assistans av Solvita 
Ore, doktorand vid Luleå Tekniska Universitet, avdelningen för avfallsteknik. 
Screeningen utfördes med tre olika koncentrationer på vattenprovet, 50 %, 25 % och 
12,5 % av ursprungskoncentrationen. Vattenproverna som användes återfinns i figur 
5.3. Notera att vattnet från P1-P3 är mörkare än övrigt vatten, av denna anledning 
gjordes även s.k. flashtest på detta vatten. Anledningen var att färgat vatten kan minska 
den emitterade ljusmängden och misstolkas som toxicitet. Se 5.1.5 för mer information 
om flashtestet. Innan försökets utförande justerades vattnets pH till 7,0 och salthalten 
till 2 %. För att undersöka den emitterade ljusmängden användes en luminometer 
kopplad till en dator i vilken de uppmätta värdena lagrades. En kylare användes för att 
hålla vattenproverna vid en konstant temperatur (15°C). Proverna kyldes i omkring en 
kvart för att säkerställa att temperaturen var exakt 15°C innan bakterierna tillsattes. 
Även bakterierna kyldes så att ingen temperaturskillnad förelåg när provet blandades 
med bakterielösningen. 
 

 
Figur 5.3 Vattenproverna tagna på Gällivare bangård 
 
5.1.5 Flashtest 
Flashtestet utvecklades ursprungligen för att användas på jordprov, men det kan även 
användas på färgade och turbida vattenprov. En luminometer vilken kan dosera 
bakterier och mäta ljusstyrkan samtidigt krävs. Flashtestet går till så att Vibrio fischeri 
sätts till provet och det utsända ljuset mäts kontinuerligt i 30 sekunder. Den maximala 
ljusintensiteten fås nästan omedelbart efter att bakterierna tillsatts och den jämförs med 
ljusintensiteten efter 30 sekunder. För de flesta ämnen, särskilt organiska ämnen, kan 
den toxiska effekten ses redan efter några få sekunder. Men för vissa ämnen, främst 
metaller, fås ingen toxisk respons förrän efter 15 till 30 minuter. Standardavvikelsen är 
vanligtvis under 1 % och metoden kräver mindre än 1 ml provvolym och beroende på 
tiden som används kan 40 till 80 prov analyseras per timme (Aboatox, 2004). 

5.2 Resultat av screening 
Vattnet i provpunkt 1 - 3 (figur 5.4 och 5.5) var täckt av en hinna av diesel och lukten 
av petroleumprodukter var påtaglig. Det var inte möjligt att omsätta vattnet vid dessa 
provtagningspunkter. Detta berodde dels på att marken blivit impermeabel till följd av 
saneringsarbetet inom området vilket gör att det tar lång tid innan rören fylls på med 
nytt vatten, samt att rören innehöll en stor volym vatten i förhållande till volymen på 
provtagaren. Se figur 5.4-5.7 för bilder tagna vid några olika provpunkter. 
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Figur 5.4 Provpunkt 1  Figur 5.5 Provpunkt 1 (t.v.) och 3 (t.h.) 
 
I provpunkt 4 (figur 5.6), dagvattenkulverten som går under bangården, fanns inte några 
stora mängder vatten. Det vatten som fanns strömmade i riktning mot Vassara träsk. 
Tillräcklig mängd vatten för analys togs även från denna punkt. Punkt 5 (figur 5.7) är 
belägen uppströms och vatten togs från en dagvattenbrunn, även här var mängden vatten 
inte särskilt stor men det gick att ta upp tillräcklig mängd vatten för analys. Vattenprov 
togs även från en dagvattenbrunn utanför lokstallet, punkt Byggnadshörn (BH). 
Ytterligare ett vattenprov togs där dagvattenkulverten som går över bangården mynnar 
ut i en bäck vilken i sin tur leder till Vassara träsk, på vattenytan observerades 
petroleumföroreningar.  
 

  
Figur 5.6  Provpunkt 4, kulvert Figur 5.7 Provpunkt 5, uppströms 
 
Alla resultat från den kemiska analysen redovisas i bilaga 11. De parametrar som 
analyserats är PAH, oljeindex, arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly 
samt zink. Kvicksilver har inte analyserats för alla vattenprov och vattnet från punkt 2 
analyserades med avseende på herbicider. Banverkets ”baspaket” har använts eftersom 
det är anpassat för ämnen som kan förväntas finnas på bangårdar. Dessutom har inte 
vattnet från provpunkt Byggnadshörn analyserats då det inte var toxiskt enligt 
screeningen. 

5.2.1 Toxicitetsanalys 
Ett EC50 enligt tabell 5.2 på 49,4 %, som i fallet med 15 min EC50 för Punkt 1, innebär 
att en koncentration på 49,4 % av ursprungskoncentrationen ger en minskning av det 
emitterade ljuset med 50 %. EC-värden i tabellen nedan har en stor osäkerhet då endast 
tre koncentrationer testades och då en liten variation i inhibition kan ge en stor skillnad i 
EC-värde. Anledningen är att beräkningarna antar ett rätlinjigt samband mellan 
inhibition och koncentration, tre indata ger en stor osäkerhet i linjens ekvation. 
Utgående från linjens ekvation beräknas sedan EC-värden. 
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Tabell 5.2 Resultat från screening med Vibrio fischeri. *** innebär att det inte går att 
beräkna EC-värdet då det emitterade ljuset ökade i intensitet. 

Punkt Antal 
replikat 

15 min  
EC50 (%) 

30 min 
EC50 (%) 

15 min 
EC20 (%) 

30 min 
EC20 (%) 

P1 medel 2 49,4 53,2 19,5 24,0 
P2 medel 2 38,4 44,2 11,7 14,0 
P3 medel 2 73,3 94,5 36,0 42,4 
P4 1 *** *** *** *** 
P5 1 *** *** *** *** 
Byggnadshörn 1 *** *** *** *** 
Utlopp Södra 1 *** *** *** *** 
Vassara Träsk 1 *** 284,9 *** 134,1 
Utlopp Lokstall 1 *** *** *** *** 

 
För flashtest definieras ett prov som toxiskt om kvoten mellan lägsta och högsta 
ljusintensitet är lägre än 0,80, i figur 5.8 kallas denna kvot för responskvot. Flashtestet 
visade att vattnet från alla tre punkterna 1-3 var toxiskt, mest toxiskt var vattnet från 
provpunkt 1 och 2 medan vattnet från punkt 3 var på gränsen till toxiskt vid 50 % av 
ursprungskoncentrationen.  

Toxicitet vid provpunkt 1,2 och 3 enligt flashtest
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Figur 5.8 Resultat från flashtest av de tre toxiska vattenproverna från provpunkter  
1-3. De koncentrationer som analyserats är 50 %, 25 % och 12,5 % av 
ursprungskoncentrationen. 

 
Microtoxanalysen som utfördes av AnalyCen på vatten från provpunkt 1 och 2 visade 
på måttlig toxicitet, se tabell 5.3 och 5.4.  
 
Tabell 5.3 EC20 och EC50 värden för provpunkt 1 enligt laboratorieanalys. 

Exponeringstid (min) EC20 (% v/v) EC50 (% v/v) 
5 6,8 28 
15 6,3 25 
30 5,4 22 

 
Tabell 5.4 EC20 och EC50 värden för provpunkt 2 enligt laboratorieanalys. 

Exponeringstid (min) EC20 (% v/v) EC50 (% v/v) 
5 4,6 18 
15 4,3 18 
30 4,1 16 
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5.3 Resultat av fördjupad analys 
Ytterligare en undersökning med vattnet från provpunkter 1,2 och 3 gjordes. Syftet var 
att få bättre värden på EC50 genom att använda fler utspädningar än vid screeningen. 
För att få en uppfattning om metodens precision gjordes försöket på vattnet från 
provpunkt 1 i triplikat och de andra provpunkterna i duplikat. Då vattnet var färgat 
gjordes liksom vid screeningen ett flashtest i första skedet. Flashtestet avbröts då provet 
ej var toxiskt, med andra ord då kvoten mellan lägsta och högsta luminositet var större 
än 0,80. 
 
Tabell 5.5 Resultat från kompletterande flashtest. Prov som ej var toxiska 

analyserades ej vid lägre koncentrationer. 
Provpunkt och 
koncentration 

P1 50 P1 37,5 P2 50 P2 37,5 P2 25 P3 50 

Antal 
upprepningar 

3 3 2 2 2 2 

Kvot 0,83 0,859 0,70 0,78 0,86 0,84 
Bedömning Ej toxisk Ej toxisk Toxisk Toxisk Ej toxisk Ej toxisk 

 
Endast vattnet från provpunkt 2 uppvisade toxicitet enligt flashtestet. De båda andra 
vattenproverna uppvisar en minskning i emitterad ljusmängd, dock inte tillräckligt för 
att de skall klassas som toxiska. Vattnet från provpunkt 2 var mest toxiskt, med ett 
EC50 efter 15 minuter på 56,0 % och efter 30 minuter 71,6 % (se tabell 5.6). EC20 
värden för provpunkt 3 gick ej att beräkna då endast ett mätvärde uppvisade en 
minskning i utsänd ljusmängd. 
 
Tabell 5.6 EC50 och EC20 för 15 och 30 minuters test. 

Provpunkt P1 P2 P3 
Antal upprepningar 3 2 2 

EC50 15 min 81,0 56,0 79,0 
EC50 30 min 83,5 71,6 *** 
EC20 15 min 50,7 28,1 52,8 
EC20 30 min 53,4 34,3 *** 

*** = värdet gick ej att beräkna då det emitterade ljuset ökade i intensitet. 
 
Inhibitionen ökar med ökande koncentration, vilket illustreras i figurer 5.9-5.11. 
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Figur 5.9 Den toxiska responsen hos Vibrio fischeri för vattnet från provpunkt 1. 

Inhibitionen har beräknats efter 15 respektive 30 minuter. Kurvan visar ett 
medelvärde av tre försök. 
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Figur 5.10 Den toxiska responsen hos Vibrio fischeri för vattnet från provpunkt 2. 

Inhibitionen har beräknats efter 15 respektive 30 minuter. Kurvan visar ett 
medelvärde av två försök. 
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Figur 5.11 Den toxiska responsen hos Vibrio fischeri för vattnet från provpunkt 3. 

Inhibitionen har beräknats efter 15 respektive 30 minuter. Kurvan visar ett 
medelvärde av två försök. 

 
För att få en uppfattning om metodens precision beräknades standardavvikelsen 
utgående från medelvärdet av mätningarna vid varje koncentration och tidpunkt, 
resultatet presenteras i tabellerna 5.7, 5.8 och 5.9. Se bilaga 9 för standardavvikelsen i 
diagram. 
 
Tabell 5.7 Standardavvikelse i procent av medelvärdet för provpunkt 1. Beräknad på 

tre repetitioner. 
Koncentration Standardavvikelse 

0 min 
Standardavvikelse 

 15 min 
Standardavvikelse 

 30 min 
50 % 1,79 % 0,78 % 0,17 % 
37,5 % 0,20 % 0,57 % 0,65 % 
25 % 0,08 % 0,64 % 1,34 % 
18,75 % 0,67 % 0,07 % 0,33 % 
12,5 % 0,79 % 0,21 % 0,34 % 
9,375 % 0,38 % 0,54 % 0,39 % 
6,25 % 0,23 % 0,74 % 0,72 % 
 
Tabell 5.8  Standardavvikelse i procent av medelvärdet för provpunkt 2. Beräknad på 

två repetitioner. 
Koncentration Standardavvikelse 

0 min 
Standardavvikelse 

15 min 
Standardavvikelse 

30 min 
50 % 1,59 % 1,51 % 1,11 % 
37,5 % 0,31 % 0,43 % 0,05 % 
25 % 0,26 % 0,73 % 0,20 % 
18,75 % 0,71 % 1,49 % 1,36 % 
12,5 % 0,95 % 2,03 % 1,40 % 
9,375 % 0,35 % 1,43 % 2,54 % 
6,25 % 0,33 % 0,79 % 1,04 % 
 



– Kapitel 5 – 
Fältförsök 

 26 

Tabell 5.9 Standardavvikelse i procent av medelvärdet för provpunkt 3. Beräknad på  
två repetitioner. 

Koncentration Standardavvikelse 
0 min 

Standardavvikelse 
15 min 

Standardavvikelse 
30 min 

50 % 1,59 % 0,15 % 0,42 % 
37,5 % 0,08 % 0,94 % 0,99 % 
25 % 0,42 % 1,73 % 1,09 % 
18,75 % 0,34 % 1,21 % 1,39 % 
12,5 % 0,97 % 0,03 % 0,32 % 
9,375 % 0,03 % 1,01 % 0,87 % 
6,25 % 0,31 % 2,10 % 2,01 % 

5.4 Analysresultat 
Figur 5.12 ger en bild av vilka föroreningar som påträffats vid den kemiska analysen, 
samt vilka provpunkter vars vatten är mest förorenat. I den följande texten analyseras 
resultatet mer ingående. 

 
Figur 5.12 Sammanfattning av analysresultaten med avseende på allvarlighetsgrad 

med Kanadensiska dricksvattenkriterierna. Allvarlighetsbedömning enligt 
Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag återfinns nedan. 

 
P1: Den kemiska analysen visar på mycket högt oljeindex, 110 mg/l, vilket är det 
högsta värdet bland de vattenprov som analyserats. Halterna av bly och koppar är även 
de mycket över riktvärden både enligt de kanadensiska vattenkvalitetskriterierna och 
enligt bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Även zink föreligger i halter som 
överskrider riktvärden med tre till sex gånger, beroende på vilka riktvärden som 
används. Eftersom oljeindex var högt gjordes även en undersökning av 
petroleumkolväten på detta vatten, analysen visade på låga halter av diesel, 1,1 mg/l. 
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Tabell 5.10 Halter och tillståndsbedömning av vatten från provpunkt P1. 
Parameter Halt 

(µg/l) 
Tillståndsbedömning 

enl. Kanadensiska 
vattenkvalitetskriterium 

Tillståndsbedömning 
enl. Bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag 

Summa cancerogena 
PAH* 

0,50 Måttligt allvarligt Måttligt allvarligt 

Summa övriga 
PAH* 

1,80 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

Oljeindex** 110 000 Mycket allvarligt Mycket allvarligt 
Arsenik 27 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt 
Kadmium < 0,1 ---- Mindre allvarligt 
Krom 5,3 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Koppar 92 Mycket allvarligt Mycket allvarligt 
Kvicksilver <0,1 Mindre allvarligt ---- 
Nickel 67 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt 
Bly 16 Mycket allvarligt Allvarligt 
Zink 180 Allvarligt Allvarligt 

* För tillståndsbedöming av PAH har använts ”Riktvärden för förorenat grundvatten vid bensinstationer”. 
** För oljeindex finns inga riktvärden, bedömningen av tillståndet görs baserat på de relativa halterna 
enligt analysen samt ett samtal med Torbjörn Synnerdahl, AnalyCen. 
 
P2: Vattnet från provpunkt 2 analyserades med avseende på herbicider. Resultatet 
visade på halter under detektionsgränsen för alla analyserade herbicider förutom diuron 
som påvisades med en halt på 0,06 µg/l. Halten överskrider inte Holländska 
gränsvärden, 0,43 µg/l, svenska gränsvärden har inte hittats. Vattnet analyserades även 
med avseende på petroleumkolväten, resultatet från denna undersökning var dock 
negativt, ingen olja kunde påvisas. 
 
P3: Vattnet från provpunkt 3 uppvisar ett högt oljeindex och även höga halter av koppar 
och bly enligt de kanadensiska vattenkvalitetskraven. Analysen av petroleumprodukter 
visade att det inte fanns påvisbara halter av dessa i vattnet. 
 
Tabell 5.11 Halter och tillståndsbedömning av vatten från provpunkt P3. 
Parameter Halt 

(µg/l) 
Tillståndsbedömning 
enligt Kanadensiska 

vattenkvalitetskriterium 

Tillståndsbedömning 
enligt Bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag 

Summa cancerogena 
PAH* 

<0,40 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

Summa övriga PAH* <0,60 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Oljeindex** 3 600 Allvarligt Allvarligt 
Arsenik 13 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Kadmium < 0,1 ---- Mindre allvarligt 
Krom 2,9 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Koppar 25 Allvarligt Måttligt allvarligt 
Kvicksilver <0,1 Mindre allvarligt ---- 
Nickel 6,9 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Bly 5,1 Allvarligt Måttligt allvarligt 
Zink 23 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
* För tillståndsbedöming av PAH har använts ”Riktvärden för förorenat grundvatten vid bensinstationer”. 
** För oljeindex finns inga riktvärden, bedömningen av tillståndet görs baserat på de relativa halterna 
enligt analysen samt ett samtal med Torbjörn Synnerdahl, AnalyCen. 
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P4 Kulvert: Vattnet från kulverten uppvisar höga halter av bly, koppar och oljeindex, de 
övriga halterna är låga. 
 
Tabell 5.12 Halter och tillståndsbedömning av vatten från provpunkt P4 Kulvert. 
Parameter Halt 

(µg/l) 
Tillståndsbedömning 
enligt Kanadensiska 

vattenkvalitetskriterium 

Tillståndsbedömning 
enligt Bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag 

Summa cancerogena 
PAH* 

<0,40 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

Summa övriga 
PAH* 

<0,60 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

Oljeindex** 2 700 Allvarligt Allvarligt 
Arsenik 4 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Kadmium < 0,1 ---- Mindre allvarligt 
Krom 5,1 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Koppar 28 Allvarligt Allvarligt 
Kvicksilver <0,1 Mindre allvarligt ---- 
Nickel 7,4 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Bly 9,3 Allvarligt Allvarligt 
Zink 65 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt 

* För tillståndsbedöming av PAH har använts ”Riktvärden för förorenat grundvatten vid bensinstationer”. 
** För oljeindex finns inga riktvärden, bedömningen av tillståndet görs baserat på de relativa halterna 
enligt analysen samt ett samtal med Torbjörn Synnerdahl, AnalyCen. 
 
P5 Uppströms: Vattnet från punkt 5 innehåller höga halter av ett flertal analyserade 
ämnen, de ämnen vars halter är högst över riktvärden är bly och koppar. Dessa har 
riktvärden på 1 eller 3 µg/l för bly och för koppar på 4 eller 9, kanadensiska 
dricksvattenkriterier först.  
 
Tabell 5.13 Halter och tillståndsbedömning av vatten från provpunkt P5 Uppströms. 
Parameter Halt 

(µg/l) 
Tillståndsbedömning 
enligt Kanadensiska 

vattenkvalitetskriterium 

Tillståndsbedömning 
enligt Bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag 

Summa 
cancerogena 
PAH* 

<0,40 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

Summa övriga 
PAH* 

<0,60 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

Oljeindex** 13 000 Mycket allvarligt Mycket allvarligt 
Arsenik 26 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt 
Kadmium 0,67 Mycket allvarligt Måttligt allvarligt 
Krom 6,3 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt 
Koppar 836 Mycket allvarligt Mycket allvarligt 
Kvicksilver 0,31 Allvarligt ---- 
Nickel 54 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt 
Bly 380 Mycket allvarligt Mycket allvarligt 
Zink 490 Mycket allvarligt Allvarligt 

* För tillståndsbedöming av PAH har använts ”Riktvärden för förorenat grundvatten vid bensinstationer”. 
** För oljeindex finns inga riktvärden, bedömningen av tillståndet görs baserat på de relativa halterna 
enligt analysen samt ett samtal med Torbjörn Synnerdahl, AnalyCen. 
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Vassara träsk: Analysen av vattenprovet från Vassara träsk visar inte på några mätbara 
halter av de analyserade parametrarna. 
 
Tabell 5.14 Halter och tillståndsbedömning av vatten från provpunkt Vassara träsk. 
Parameter Halt 

(µg/l) 
Tillståndsbedömning 
enligt Kanadensiska 

vattenkvalitetskriterium 

Tillståndsbedömning 
enligt Bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag 

Summa cancerogena 
PAH* 

<0,40 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

Summa övriga 
PAH* 

<0,60 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

Oljeindex** <100 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Arsenik <0,5 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Kadmium <0,1 ---- Mindre allvarligt 
Krom <1 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Koppar <1 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Kvicksilver <0,1 Mindre allvarligt ---- 
Nickel <1 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Bly <0,5 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Zink <5 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

* För tillståndsbedöming av PAH har använts ”Riktvärden för förorenat grundvatten vid bensinstationer”. 
** För oljeindex finns inga riktvärden, bedömningen av tillståndet görs baserat på de relativa halterna 
enligt analysen samt ett samtal med Torbjörn Synnerdahl, AnalyCen. 
 
Utlopp Lokstall: Vattnet som transporteras ut i det så kallade oljediket uppvisar låga 
halter av alla analyserade parametrar, koppar och zink överskrider de kanadensiska 
vattenkvalitetskriterierna med liten marginal. 
 
Tabell 5.15 Halter och tillståndsbedömning av vatten från provpunkt Utlopp Lokstall. 
Parameter Halt 

(µg/l) 
Tillståndsbedömning 
enligt Kanadensiska 

vattenkvalitetskriterium 

Tillståndsbedömning 
enligt Bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag 

Summa cancerogena 
PAH* 

<0,40 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

Summa övriga 
PAH* 

<0,60 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

Oljeindex** <100 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Arsenik 0,79 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Kadmium <0,1 ---- Mindre allvarligt 
Krom <1 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Koppar 5,6 Måttligt allvarligt Mindre allvarligt 
Kvicksilver <0,1 Mindre allvarligt ---- 
Nickel 2,9 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Bly <0,5 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Zink 31 Måttligt allvarligt Mindre allvarligt 

* För tillståndsbedöming av PAH har använts ”Riktvärden för förorenat grundvatten vid bensinstationer”. 
** För oljeindex finns inga riktvärden, bedömningen av tillståndet görs baserat på de relativa halterna 
enligt analysen samt ett samtal med Torbjörn Synnerdahl, AnalyCen. 
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Utlopp Södra: Kvicksilver analyserades ej för detta vatten. Det enda ämne som 
överstiger riktvärden med mer än tre gånger är koppar som överstiger de kanadensiska 
vattenkvalitetskriterium med en faktor strax över tre. Zinkhalten överstiger riktvärden 
men inte med särskilt stor marginal. 
 
Tabell 5.16 Halter och tillståndsbedömning av vatten från provpunkt Utlopp Södra. 
Parameter Halt 

(µg/l) 
Tillståndsbedömning 
enligt Kanadensiska 

vattenkvalitetskriterium 

Tillståndsbedömning 
enligt Bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag 

Summa cancerogena 
PAH* 

<0,40 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

Summa övriga 
PAH* 

<0,60 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 

Oljeindex** 150 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Arsenik <0,5 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Kadmium <0,1 ---- Mindre allvarligt 
Krom <1 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Koppar 13 Allvarligt Måttligt allvarligt 
Nickel 3,6 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Bly <0,5 Mindre allvarligt Mindre allvarligt 
Zink 76 Måttligt allvarligt Måttligt allvarligt 

* För tillståndsbedöming av PAH har använts ”Riktvärden för förorenat grundvatten vid bensinstationer”. 
** För oljeindex finns inga riktvärden, bedömningen av tillståndet görs baserat på de relativa halterna 
enligt analysen samt ett samtal med Torbjörn Synnerdahl, AnalyCen. 
 
För fullständiga analysrapporter, se bilaga 11. 
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5.5 Diskussion av fältförsök 
Om vattenproverna är för grumliga kommer de att påverka mängden ljus som 
bakterierna sänder ut och därigenom påverka resultatet. På grund av detta kan 
vattenproverna behöva filtreras för att ta bort de partiklar som orsakar grumligheten. 
Om vattenproverna inte analyseras omedelbart utan lagras en tid kan främst tre slags 
märkbar påverkan ske, dessa är (Naturvårdsverket, 1998a): 
 

• Avgång av lättflyktiga kolväten (VOC) 
 

• Biologisk nedbrytning av organiska ämnen 
 

• Oxidation/reduktion av redoxsensitiva ämnen 
 
Filtrering kan påverka provets halt av olika ämnen och därigenom ge en bild av en 
toxicitet som inte existerar. För att undvika detta kan ett flashtest användas. För mer 
information om Flashtest, se 5.1.5. 
 
Provpunkter 1,2 och 3 uppvisade en minskning av det emitterade ljuset och därmed 
även en toxisk effekt. Vattnet från dessa punkter var hämtat från pumpbrunnarna MRM 
Konsult AB använde då området sanerades och ligger nära varandra. Vattnet från 
Vassara träsk uppvisade även det en minskning av emitterat ljus. Vattnet från övriga 
punkter uppvisade ingen minskning av det emitterade ljuset, istället observerades en 
ökning av ljuset. Ökningen av ljus beror troligen på att vattnet innehåller ämnen som 
Vibrio fischeri kan använda som energikälla och som därmed ökar bakteriernas 
aktivitet. 
 
Provpunkterna 1,2 och 3 är de enda som uppvisar toxicitet i testet med Vibrio fischeri. 
Denna toxicitet bekräftas även av de labbtester som gjorts på vatten från provpunkt 1 
och 2. Vid provtagning av dessa provpunkter observerades även en mycket stark doft av 
petroleumprodukter samt en oljehinna på vattenytan. Flashtestet visade att vattnet från 
alla tre punkterna var toxiskt, vilket innebär att toxiciteten som screeningen påvisade i 
detta fall inte beror på att vattnet är färgat. Hur mycket färgen påverkar ljusmängden går 
dock inte att avgöra, troligtvis ger den en viss skenbar toxicitet varför flashmetoden är 
att föredra vid undersökning av färgade vattenprov.  
 
Provpunkt 1 ligger längst från dagvattenledningen vilken dränerar området och uppvisar 
de i särklass högsta halterna på oljeindex samt kraftigt förhöjda halter av koppar och 
förhöjda halter av zink och bly. Provpunkt 3 ligger närmare dagvattenkulverten, vattnet 
härifrån innehåller dock betydligt lägre halter av de metaller som fanns i höga halter i 
punkt 1, zink, bly och koppar. Enligt de kanadensiska vattenkvalitetskriterierna är 
tillståndet allvarligt med avseende på bly och koppar. Oljeindex för punkterna 2 och 3 
är betydligt lägre än för punkt 1, trots att samma oljehinna på vattenytan observerades 
även vid de andra provpunkterna. Det kan finnas flera anledningar till detta. Olja är 
relativt svårt att ta ett representativt prov på då olja och vatten inte är helt blandbara, det 
mesta av oljan lägger sig som ett lock på vattnet och endast en liten del löser sig i 
vattnet. Tyngre oljor är svårare än lätta oljor att provta och metoden med oljeindex är 
relativt ny och är en något osäker metod då till exempel ämnen från träindustrin kan ge 
utslag. Petroleumprodukter bryts dessutom ner med tiden, vilket kan ge upphov till 
andra halter än de ursprungliga om vattnet inte analyseras snabbt, eller förvaras i kyl 
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eller frys (Synnerdahl, 2004). Att halterna av petroleumprodukter är lägre i provpunkt 2 
och 3 än i provpunkt 1 bekräftas av den utförda oljeanalysen, petroleum i form av diesel 
återfanns endast vid provpunkt 1. En förklaring till att inga höga halter av olja hittades 
kan bero på att det rör sig om tyngre petroleumprodukter som kan de ha missats i den 
kompletterande undersökningen eftersom denna inte registrerar produkter med mer än 
sexton kolatomer.  
 
Halterna från provpunkt 5 uppströms är betydligt högre än de uppmätta halterna i 
provpunkterna nedströms, och oljeindex här uppvisar det näst högsta värdet av alla 
provpunkter liksom mycket höga halter av bly, zink, koppar och kadmium. Vattnet från 
denna provpunkt är även det enda där mätbara halter av kvicksilver återfanns. Från 
denna plats strömmar vattnet genom kulverten under bangården mot Vassara träsk. 
Eftersom halterna är lägre nedströms sker en viss utspädning av vattnet. Det skall dock 
påpekas att vattnet uppströms var stillastående då prov togs och det är oklart i vilken 
utsträckning detta påverkar resultatet. Den tid vattnet stått stilla har ökat kontakttiden 
mellan ämnen i vattnet och därmed ökar även sannolikheten för att föreningar mellan 
ämnena bildas. Dessutom kan vattnet avdunsta, men föreningarna lösta i vattnet 
avdunstar ej, vilket leder till att koncentrationen av ämnen ökar. Vattnet i denna 
mätpunkt bör inte tillföras föroreningar från bangården då området lutar svagt mot 
Vassara träsk och då grundvattenytan generellt följer markens lutning. Alltså måste de 
ämnen som hittades komma från området uppströms bangården. Det höga värdet på 
oljeindex i kombination med att ingen oljelukt märktes vid provtagningen och då 
industrin uppströms delvis handhar trävaror kan eventuellt förklara det höga värdet på 
oljeindex genom att värdet kan påverkas av ämnen i träet. Metallhalterna kan härröra 
från industrierna uppströms samt från snöupplag och trafik. 
 
Högre halter av metaller återfinns i andra provpunkter än i de tre som var toxiska enligt 
toxicitetstestet. Dessa halter gav inte utslag i toxicitetstestet trots att de i vissa fall är 
kraftigt förhöjda, alltså är Vibrio fischeri inte tillräckligt känslig för metallhalter i denna 
storleksordning. Detta betyder att toxicitetstest med Vibrio fischeri inte är lämpligt för 
att hitta platser med förhöjda metallhalter, såvida inte de förhöjda halterna är betydligt 
högre än de halter som finns i de analyserade vattenproverna. Metaller tar dock längre 
tid innan toxiciteten syns som en minskning av emitterat ljus i testet, vanligtvis 30 
minuter eller längre tid efter bakterietillsats. Denna egenskap hos metaller kan bidra till 
att ingen toxicitet uppmättes trots höga metallhalter. Det kan också vara så att halterna 
inte är höga nog för att ha en negativ inverkan på Vibrio fischeri. Toxiciteten vid 
provpunkt 1 kan förmodligen förklaras med det mycket höga värdet på oljeindex, men 
toxiciteten i provpunkt 2 och 3 kan ej förklaras utgående från den kemiska analysen då 
likvärdiga metallhalter uppmätts på andra platser utan att ge utslag i toxicitetstestet. 
Detta betyder att det troligtvis är ett annat ämne än de analyserade som orsakar 
toxiciteten. Toxiciteten vid försöket uppträder snabbt, redan efter 15 minuter vid 
standardförsöket. Detta tyder på att en organisk förening orsakar toxiciteten (Ore, 
2004). 
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5.6 Sammanfattning av fältförsök 
Vatten från tre provpunkter av åtta uppvisade en toxisk respons enligt bakterietestet 
med Vibrio fischeri. Vid provtagningen av dessa punkter noterades en mycket tydlig 
doft av petroleumprodukter samt en hinna av olja på vattenytan. De andra 
provpunkterna uppvisade ingen toxicitet enligt bakterietestet. Mycket höga värden på 
oljeindex återfanns i provpunkt 1, i de andra provpunkterna var dessa värden betydligt 
lägre. Vid det tidigare sanerade området kring lokstallet har järnutfällningar observerats, 
detta har gjort marken svårgenomtränglig vilket minskar föroreningsspridningen till 
Vassara träsk. Standardavvikelsen är genomgående låg, för de flesta koncentrationer 
mindre än 1 %, och som högst 2,5 %. PAH har påvisats i låga halter vid provpunkt 1, 
men inte vid någon annan provpunkt. 

5.7 Slutsatser av fältförsök 
Förhöjda halter av metaller fanns inom det tidigare sanerade området vid lokstallet, de 
högsta metallhalterna noterades vid provpunkt 5. Detta betyder att föroreningar från 
bangården inte står för hela den mängd metaller som transporteras till Vassara. Metoden 
att med bakterier undersöka toxicitet istället för att använda riktvärden är inte lämplig 
för att detektera områden med metallföroreningar i vattnet, såvida inte metallhalterna är 
mycket över riktvärden. Detta då metoden inte är tillräckligt känslig jämfört med 
Naturvårdsverkets riktlinjer, dessutom finns det en sannolikhet att löst organiskt 
material i vattnet kan adsorbera metalljoner och påverka toxiciteten åt ena eller andra 
hållet. Däremot kan metoden med fördel användas som ett komplement till riktvärden 
samt för att hitta platser förorenade med organiska ämnen. Speciellt användbar är den 
för att kunna finna områden förorenade av ämnen som ej analyseras med de vanligaste 
analyspaketen. Detta gäller särskilt när det finns anledning att misstänka att 
nedbrytningsprodukter av organiska föroreningar föreligger i höga halter inom ett 
område.  
 
Halterna vid utloppet till Vassara träsk är låga och de högsta halterna inom det tidigare 
sanerade området hittas längst bort från kulverten för att sedan sjunka närmare denna. 
Det är troligt att halterna avtar närmare kulverten. Det tidigare saneringsarbetet har gjort 
marken impermeabel då järn i marken har kommit i kontakt med syre och oxiderats. Det 
är alltså sannolikt små mängder som läcker ut till kulverten och vidare till Vassara träsk.  
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6 Sammanfattande diskussion och slutsatser 
Metoden att med hjälp av bakterier bedöma ett vatten- eller jordprovs toxicitet är 
intressant såtillvida att den ger utslag även för ämnen som normalt inte undersöks i 
analysföretagens standardpaket eller är billigare och snabbare än standardpaketen. 
Examensarbetet visar dock att Vibrio fischeri:s känslighet för metaller inte 
överensstämmer med Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenat vatten, däremot ger 
metoden utslag för organiska ämnen vilket är en fördel då dessa kan omvandlas och 
brytas ner till andra former än den ursprungliga. En annan nackdel med metoden är att 
pH och salinitet måste justeras innan toxicitetstestet utförs, en ändring i pH kan göra 
vissa ämnen mer eller mindre rörliga och därmed mer eller mindre toxiska i testet. 
Alltså kan det inte uteslutas att toxiciteten in situ är en annan än den som fås vid 
laboratorieanalysen. Ett provkit för fältbruk finns på marknaden idag och kan ge snabba 
svar på om vatten eller jord inom ett område är toxiskt eller inte. Nyttan med detta kan 
främst ses när ett område förorenat med organiska ämnen skall avgränsas i fält, 
väntetider för laboratorieanalyser försvinner och inga onödiga prover behöver 
analyseras. I provkittet justeras inte pH, däremot betraktas svaren på de prov som ligger 
utanför det optimala spannet som icke relevanta. 
 
Slutsatserna som dras i detta examensarbete kan mycket kort sammanfattas i 
nedanstående punkter. 
 

• Området omkring lokstallet på Gällivare bangård är förorenad av metaller och 
petroleumprodukter, tidigare saneringsarbeten har gjort marken impermeabel 
vilket försvårar en framtida sanering med samma metod som tidigare. 

 
• Relativt låga halter av organiska föreningar kan ge en ökning i det utsända 

ljuset, i naturvatten, vilka innehåller höga halter av metaller och måttliga halter 
av organiska ämnen, kan metallernas toxiska effekt dämpas. Efter 30 minuter 
eller längre bör dock metallens toxicitet få genomslag i testet. 

 
• Vattnet som provtagits uppvisar kraftigt förhöjda halter av metaller och mycket 

höga värden på oljeindex vid provpunkter 1-3 och 5. Vattnet från provpunkterna 
1-3 uppvisar toxicitet, inga andra punkter är toxiska enligt bakterietestet. 

 
• Höga halter av metaller påvisades i provpunkt 5, uppströms bangården, vilket 

innebär en risk för att föroreningar tillförs Vassara träsk även från detta område. 
 

• Bakterietest med Vibrio fisheri är inte väl lämpad för att identifiera områden 
med förhöjda metallhalter, kemisk analys på laboratorium är att föredra. 
Metoden lämpar sig däremot väl för att identifiera områden med höga halter av 
organiska föroreningar, i synnerhet då alla nedbrytningsprodukter inte 
analyseras vid standardanalyserna som utförs på laboratorier. 

 
• Halterna som sprids från bangården till Vassara träsk är sannolik inte stora nog 

för att påverka vattenkvaliteten i sjön, främst på grund av utspädningseffekter. 
 
Det är en stor fördel om organismerna som toxicitetstesterna utförs på finns naturligt där 
föroreningen uppträder. Dessutom bör det noteras att det är svårt att dra några 
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långtgående slutsatser baserade på toxicitetstester på endast en organism då denna 
organism kan vara immun mot substansen alternativt mycket känslig. Därför 
rekommenderas minst tre olika arter för att kunna göra en bedömning. För att få resultat 
som mest liknar de som kommer att fås i naturen bör arter som förekommer naturligt på 
platsen användas. 
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7 Förslag till vidare arbete på Gällivare bangård 
För att kunna dra säkrare slutsatser behöver ytterligare arbete, som inte behandlas i detta 
examensarbete, göras.  
 

• Hur påverkas Vibrio fischeri av pesticider, för Gällivare bangård vore diuron 
särskilt intressant att undersöka då spår av denna pesticid hittades. 

 
• Markens permeabilitet vid lokstallet i Gällivare, detta kan leda till en bättre 

förståelse för hur föroreningarna kan spridas och öppna för effektiva 
motåtgärder. 

 
• Hur höga metallhalter krävs för att få en toxisk respons med Vibrio fischeri, 

eventuellt görs en blandning med samma inbördes förhållande mellan halterna 
fast med högre koncentration. Särskilt järn är av intresse på grund av de mycket 
höga halter av denna metall som återfunnits i marken omkring lokstallet. 

 
• Ett kontrollprogram behövs för området. Det bör vara utformat för att ge mer 

information om årsvariationer i halter och flöden samt ge underlag för att 
bedöma om mängden föroreningar som tillförs Vassara träsk inte är för stora. 

 
• Ytterligare sanering av lokstallsområdet eftersom området ännu är förorenat. 
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9 Ordlista 
Bioluminicens: Utsändning av ljus från levande varelser. 
 
BTEX:  Samlingsnamn för bensen, toluen, etylbensen och xylen. 
 
CCA-medel:  Impregneringsmedel som innehåller krom, kadmium och 
arsenik. 
 
Duplikat: Att göra två analyser av samma ämne/blandning, med 

samma koncentration. 
 
EC50: Den koncentration som ger 50 % av ursprungsvärdet på den 

undersökta parametern, i detta examensarbete innebär det 50 
% av ljusintensitet hos opåverkat prov. 

 
HNU-analys: Ett test för att identifiera områden förorenade med 

petroleumprodukter i fält 
 
Impermeabel: Ogenomtränglig. 
 
In-situ:  Utförd på platsen. 
 
LOEC:  Lägsta observerade effektkoncentrationer. 
 
Metabolism:  Ämnesomsättning. 
 
MRM Konsult AB Ett miljöteknikföretag som bland annat utför sanering av 

förorenad mark. 
 
NOEC: Lägsta halt som inte ger några observerade effekter. 
 
PAH: Polycykliska aromatiska kolväten, samlingsnamn för ett 

antal aromatiska kolväten uppbyggda av tre eller flera 
kondenserade bensenringar. Cancerogen. 

 
PCB: Polyklorerade bifenyler, organiska föreningar som framställs 

genom klorering av bifenyl. Svårnedbrytbar och 
bioackumulerbar. 

 
Pesticider: Kemiska bekämpningsmedel som används vid t.ex. 

ogräsbekämpning. 
 
Toxicitet: Giftighet. 
 
Triplikat: Att göra tre analyser med samma ämne/blandning, vid 

samma koncentration. 
 
Vibrio fischeri: Bioluminescent saltvattenbakterie som är känslig för en stor 

mängd föroreningar. Används i toxicitetstest. 





 

 

Bilaga 1: Föroreningskällor 
Linjemark 
Linjemark är området där tågrörelserna har skett, på mindre stationer har inte 
förhållanden avvikit i någon större grad från förhållanden ute på linjen och därför 
räknas även dessa in i begreppet linjemark (Banverket, 2004). Föroreningskällorna 
härrör främst från slitage av kontaktledningar och räls, föroreningar inbyggda i 
banunderbyggnaden och föroreningar från tågen och deras last. De föroreningar som 
kan förväntas är till stor del metaller, t.ex. koppar, järn och mangan i högre halter och 
krom, nickel och zink i något lägre halter (Johansson, 2002a). Även polyaromatiska 
kolväten och tyngre alifatiska kolväten (oljor och fett) går att finna, dessa är mestadels 
diffust spridda. Ogräsbekämpning har också förekommit längs spåren. Askor och slagg 
som har används som underballast och frostisolering kan vara en potentiell 
föroreningskälla. Relativt nybyggda banvallar brukar sällan innehålla höga halter av 
föroreningar (Banverket, 2004). 

 
Bangårdar 
Inom bangården har många aktiviteter pågått, bland annat tankning och kolgivning av 
lok. Det har även funnits och finns verkstäder i anslutning till bangårdarna. 
Bangårdarnas storlek och omfattningen på verksamheten som bedrivits där kan variera 
mycket. Diffus spridning av föroreningar som finns längs spåren förekommer också vid 
bangårdar. Utöver detta kan ett antal potentiella punktkällor identifieras, som 
exempelvis cisterner där diesel eller bränsle förvarats och tankats samt i anslutning till 
oljeavskiljare (Banverket, 2004). 
 
Verkstäder 
Verksamheten vid de större verkstäderna kan omfatta maskin-, vagn- och lokverkstad 
med gjuteri, plåtslageri, snickeri, tapetserarverkstad och måleri. Uppvärmningen skedde 
förr i tiden med kol, senare tog olja över. För belysning användes förr gas eller fotogen 
innan övergången till el, tidigare fanns även ångdrivna generatorer som gav elström. 
Oljor har använts för uppvärmning, smörjning och motordrift. Lut och fotogen har 
använts som avfettningsmedel. Klorerade lösningsmedel har använts som rengöring. 
Linolja och lacknafta användes i färger. Möjliga föroreningar vid verkstäder är metaller, 
PAH, alifatiska kolväten, aromatiska kolväten och potentiella föroreningskällor är 
tankar, förråd och oljeavskiljare. Avfall som genererats i samband med verksamheten, 
exempelvis slagg, aska, sot, gjuterirester och metallspån har deponeras eller använts 
som utfyllnad av låga partier (Banverket, 2004). 
 
Impregneringsanläggningar 
Idag utförs impregnering av slipers i Nässjö, men innan denna anläggning uppfördes 
utförde Banverket impregnering på plats med hjälp av mobila impregneringsverk. 
Under en övergångsperiod impregnerades slipers på både den nya anläggningen och vid 
de mobila impregneringsverken. Under 1860-talet påbörjades impregnering av sliprar 
och stolpar med kopparsulfat. Kreosot började användas omkring 1900 och har använts 
flitigt sedan dess med några undantag. Även CCA-salt, innehållande krom, koppar och 
arsenik, samt Bolidensalt har använts som impregneringsmedel, främst under andra 
världskriget då importen av kreosot ströps. Impregneringen av sliprarna har skett i 



 

 

spåret genom att medel har strukits på sliprarna eller vid impregneringsanläggningar i 
tryckcylindrar. Spill kan ha skett från cylindern eller vid lagring av de nyimpregnerade 
sliprarna. Föroreningar som kan förekomma vid impregneringsplatser är förutom ovan 
nämnda metaller polyaromatiska kolväten (PAH) från kreosoten (Banverket, 2004). 
 
Transformator- och omformarstationer 
Transformator- och omformarstationer används för inmatning av ström på Banverkets 
nät. Transformatorerna i stationerna är oljekylda och mängden olja varierar mellan 15 
m3 och 20 m3. Oljan från äldre transformatorer kan även ha innehållit mindre mängder 
PCB. Stationerna finns i anslutning till järnvägen och upp till ett hundratal meter från 
densamma. De står oftast utomhus under bar himmel. Under transformatorerna har det 
funnits uppsamlingskärl som kan ta emot olja vid olycka. Läckage av olja borde således 
inte ha skett (Banverket, 2004). 
 
Gasverk 
Gas har använts för belysning och har framställts vid olika gasverk genom förgasning 
av gasberedningsolja, brunkol och oljeskiffertjära. Acetylen har också använts. Två 
typer av gasverk har funnits: en typ för oljegas och en typ för acetylen. Olja och tjära är 
de potentiella föroreningar som härstammar från oljegasframställning. Förorening av 
mark har uppstått vid läckage från cisterner och tankar (Banverket, 2004). 

 
Ogräsbekämpning 
Det finns fyra olika slags bekämpningsmetoder för att bli av med ogräs, det är 
förebyggande metoder, kemisk bekämpning, mekanisk bekämpning och termisk 
bekämpning. Metoderna nedan är sådana som Banverket har använt eller provat. Den 
kemiska bekämpningen dominerar inom Banverket idag. 
 
Tabell B1:1 Ogräsbekämpningsmetoder som används av Banverket 
Förebyggande 
metoder 

Kemiska metoder Mekaniska metoder Termiska metoder 

Ballastrening Besprutning med  Borstning Elektrotermisk  
Konkurrerande  bekämpningsmedel Vakuumsug bekämpning 
vegetation Avstrykning av  Manuell 

bekämpning 
Hetvatten 

Val av ballast bekämpningsmedel  Vattenånga 
Ogrässpärr   Hetluft 
   Flamning 
   Frysning 
   UV-ljus 

 
Motiven för att vilja bli av med vegetation på banvallar och bangårdar är flera. Dels är 
växtligheten ett arbetsmiljöproblem eftersom personal kan halka bland rullande vagnar 
och lok, dels kan torr vegetation ge upphov till bränder då den antänds av gnistor från 
hjul. Dessutom försämras trafiksäkerheten då växter kan påverka kontakten mellan hjul 
och räls och försämra tågsetets bromsförmåga, lokförarens sikt och ballastens 
egenskaper (SGI, 1999). 
 



 

 

Historik 
Vid bekämpning av ogräs och buskar längs banvallar och på bangårdar har det använts 
flera olika bekämpningsmedel. Kemiska ogräsbekämpningsmedel har använts sedan 
1930-talet då de första medlen introducerades. Nedan följer en sammanställning av 
vilka medel som använts och när de användes: 
 

• Från 1930-talet t.o.m. slutet av 1950-talet användes Klorex (natriumklorat) mot 
ogräs längs banvallar. Därefter byttes medlet ut mot fenoxisyror, inom SJ 
användes 2,4,5-T (Hormoslyr) och 2,4-D. Medlen användes sedan fram till 
början av 1970-talet, det förstnämnda medlet förbjöds år 1977. 

 
• I slutet av 1950-talet kom ogräsbekämpningsmedel vilka innehöll amitrol, 

atrazin och monuron som ersättning för medlen innehållande natriumklorat. 
Monouron slutade användas i början av 1960-talet, de båda andra användes fram 
till början av 1970-talet. Amitrol förbjöds 1972 och år 1989 förbjöds atrazin. 

 
• I början av 1960-talet kom bekämpningsmedel vilka innehöll diuron (t.ex. 

Karmex80). När användningen av amitrol och atrazin minskade tog 
diuronbaserade medel i princip över hela marknaden fram till slutet av 1980-
talet. Användningen av Karmex80 förbjöds helt 1994. 

 
• I mitten av 1990-talet introducerades amazapyr (Arsenal) som 

bekämpningsmedel av fräkenarter och stenbär, medlet slutade användas år 2001. 
 

• Det ogräsbekämpningsmedel som används idag introducerades i slutet av 1980-
talet och innehåller glyfosfat, exempel på medel är Roundup och Spectra.  

 
De potentiella föroreningar som finns till följd av användningen av bekämpningsmedel 
utgör ovan nämnda ämnen eller deras nedbrytningsprodukter. Ett undantag från detta är 
natriumklorat, vilket är ett ämne som är starkt reaktivt och lättlösligt och därför inte 
borde ge några restföroreningar. På grund av den långa tid som gått borde det även vara 
svårt att hitta mätbara halter av fenoxisyror, amitrol, atrazin och monuron i marken. På 
platser där större mängder har kommit ut på markytan till följd av läckage eller spill går 
det troligen att hitta även dessa ämnen eller deras restföroreningar. 
 
De senast använda medlen, diuron och glyfosfat, har hittats i dräneringsvatten, 
grundvatten samt jord inom och i anslutning till besprutade områden. Sannolikheten att 
påvisa bekämpningsmedel är störst på de platser där de förvarats och hanterats samt där 
lösningar av medlen har beretts. Beredningsplatserna är dock inte lätta att hitta då 
lösningarna beretts på olika ställen utmed linjen utifrån vilket behov som fanns för 
stunden (Banverket, 2004). 
 



 

 

Besprutning idag 
Banverket har fyra tåg för besprutningsändamål, tågen används i södra och mellersta 
Sverige. I landets norra delar anlitas entreprenörer när behov finns. I genomsnitt 
använder Banverket 0,3 % av den totala mängden ogräsbekämpningsmedel i Sverige. 
Ett cykliskt förfarande med fyraårscykler används, principen är att bespruta första året 
med Roundup och sedan inte bespruta alls det andra och tredje året. Fjärde året används 
bekämpningsmedel om behov anses föreligga. Detta sätt att bespruta banvallar och 
bangårdar är inte reglerat med bestämmelser utan helt behovsstyrt. Däremot finns det 
regler för val av preparat, uppföljning, skyddsavstånd, väderhänsyn m.m. Exempel på 
områden som inte besprutas alls är skyddsområden för vattentäkter, vattendrag, 
stadsmiljöer, fårhagar etc. Inom dessa områden används oftast mekanisk 
ogräsbekämpning. År 1997 och år 1998 har Banverket försökt med en annan metod för 
ogräsbekämpning, avstrykning. Vid avstrykning stryks ogräsbekämpningsmedlet av på 
växtligheten istället för att sprayas. Denna metod eliminerar spridning med vind och 
minskar mängderna bekämpningsmedel som används (SGI, 1999). 



 

 

Bilaga 2: Föroreningsegenskaper 
Koppar (Cu) 
Koppar är den metall som används i störst mängd inom Banverkets anläggningar och 
därmed är miljöpåverkan från koppar stor. Den koppar som återfinns i banvallen 
härstammar främst från impregnerade träslipers (Backman, 2004), men kommer även 
från urlakning av elektrisk utrustning, t.ex. kontaktledningar för el och nedgrävda 
kablar. Av kablarna lämnas 90 % kvar i marken även efter det att de inte används mer. 
Eftersom en bangård är i drift under en lång tidsperiod kan alltså stora mängder koppar 
finnas nedgrävt i marken. Även tågsetens bromsbelägg innehåller koppar och på vissa 
platser har impregnering av träslipers med CCA-medel innehållande bl.a. koppar 
använts. Slitage och korrosion gör att koppar kommer ut i omgivningarna, oftast 
återfinns ämnet vid markytan (de översta fem centimetrarna) till följd av dess förmåga 
att lätt binda sig vid andra partiklar. Eftersom koppar är ett grundämne kan det inte 
brytas ner, endast transporteras och eventuellt ändra kemisk form och bilda komplex 
med andra föreningar (Johansson, 2002a). 
 
Toxicitet 
Koppar i låga halter är essentiellt för människan, höga halter kan ge negativ påverkan på 
lever och blod (Backman, 2004). Koppar är mycket giftigt för vattenlevande växter och 
djur (Johansson, 2002a). 
 
Bly (Pb) 
Förhöjda halter av bly i banvallar runtom i Sverige har konstaterats. Källan till de 
förhöjda halterna kan vara t.ex. spill av blymönja, slitage av målade ytor, användning av 
slagg som ballast och eventuellt även slitage av olika järnvägsrelaterade installationer 
(Backman, 2004). Bly bildar ofta svårlösliga föreningar med andra ämnen och partiklar, 
vilket innebär att bly har en låg rörlighet i mark (Johansson, 2002a). 
 
Toxicitet 
Bly är toxiskt för allt liv, växter, djur och mikroorganismer. Organiskt bly tas lätt upp av 
kroppen och kan föras vidare till hjärnan men även till foster. Oorganiskt bly tas upp via 
lungorna och mag-tarmkanalen. Ämnet utsöndras via lever och njurar, men en del lagras 
i skelettet där det tar kalciums plats. Akuta effekter är störningar på mage och tarm med 
trötthet och magbesvär som följd. De kroniska effekterna är diffusa och drabbar 
nervsystemet och blodet, även cellernas funktion kan störas. För växter är bly en av de 
mest toxiska metallerna, endast kadmium och kvicksilver är farligare. Metallen 
ackumuleras i näringskedjan, speciellt hos vattenlevande organismer (Backman, 2004). 
 



 

 

Kadmium (Cd) 
Kadmium sprids främst från kontaktledningarna och gruvvarp (avfall från 
malmbrytning) som på vissa ställen använts som utfyllnad eller som material i 
banvallen. Då pH sjunker blir kadmium mycket lättrörligt och transporteras snabbt med 
grundvattnet. Ämnet tas lätt upp av växter och är bioackumulerande. Effekterna hos 
människan består av benskörhet och njurskador (Johansson, 2002a). 
 
Toxicitet 
Kadmium har en biologisk halveringstid som är mycket lång, upp till flera decennier 
beroende på vilka av kroppens organ det finns i. Detta innebär att halterna ökar med 
stigande ålder, mest ackumuleras metallen i lever och njurar vilket kan leda till 
njurproblem och benskörhet. Dessutom är kadmium cancerogent och starkt toxiskt för 
marina organismer och det ger en negativ effekt redan vid halter runt 1 µg/l (Backman, 
2004). 
 
Krom (Cr) 
Krom sprids främst genom slitage av rälen. I Norra banregionen har mängden krom som 
sprids från rälen beräknats till mellan 1-1½ ton per år (Johansson, 2002a). Krom har 
även tidvis använts i impregneringsmedel för träslipers, undersökningar har dock endast 
funnit en svag korrelation mellan koppar, arsenik och krom halten i banvallar. Halterna 
som hittas inom banområdet är mycket sällan styrande för föroreningssituationen 
(Backman, 2004). Spridningsförutsättningarna är snarlika de som koppar har, ofta 
förekommer krom som trevärt krom. I denna form är ämnet endast något vattenlösligt 
och svagt toxiskt (Johansson, 2002a) Den sexvärda formen är mer rörlig och mer toxisk, 
i starkt oxiderande miljöer kan trevärt krom omvandlas till sexvärt, detta är dock mycket 
ovanligt för svenska miljöer (Backman, 2004). 
 
Toxicitet 
Trevärt krom har svårt att passera människans cellmembran och därför blir effekterna 
begränsade, den sexvärda formen passerar dock lättare in i kroppen (Backman, 2004). 
Krom är cancerogent och kan framkalla hudskador och allergier hos människor, det 
bioackumuleras och är toxiskt för vattenlevande organismer och för däggdjur 
(Johansson, 2002a). 
 
Arsenik (As) 
Även arsenik har använts i impregneringsmedel för träslipers (CCA-medel) och är den 
styrande föroreningen i banvallar tillsammans med cancerogena PAH (Backman, 2004). 
Det är mer rörligt än de andra komponenterna i CCA-medlet, koppar och krom, och 
binds inte lika lätt till markens partiklar i förening med syre. Vid pH mellan sex och sju 
är arsenik som minst lösligt (Johansson, 2002a). 
 
Toxicitet 
Oorganisk arsenik är akuttoxiskt för däggdjur, och kan ge upphov till cancer, irriterad 
hud, neurologiska störningar och missbildningar (Johansson, 2002a). Arsenik har en 
mycket lång omsättningstid jämfört med andra tungmetaller och kan därför väntas ge 
effekter under lång tid och få stor spridning geografiskt sett (Sternbeck, 1999). Kroniska 
effekter som nervskador och förlamning kan uppstå. Då arsenik kan passera från 
mamman till foster föreligger risk för fosterskador (Backman, 2004). 



 

 

Kvicksilver (Hg) 
Kvicksilver är en metall som inte är vanligt förekommande längs banvallen, dock finns 
risk för att punktutsläpp påträffas (Backman, 2004). 
 
Toxicitet 
Både salter av kvicksilver och metallen själv tas lätt upp av vattenlevande organismer. I 
många av dessa ackumuleras kvicksilvret p.g.a. att halveringstiden i levande varelser 
kan vara upp till flera månader eller till och med år. Även landlevande varelser blir 
skadade av kvicksilver, främst fåglar som äter fisk som innehåller höga halter av 
metallen. Kvicksilver är toxiskt för mikroorganismer och den form som den 
förekommer i påverkar toxiciteten, liksom mängden som upptas i organismen som 
utsätts. Metallen binds till cellväggar och membran hos mikroorganismen och ger ofta 
oåterkalleliga skador. För ryggradslösa djur är larvstadierna mer känsliga än de vuxna 
individerna, och organiska kvicksilverkomplex är mer toxiska än andra. Fiskar som 
utsatts för höga halter av kvicksilver har uppvisat många fysiologiska och biokemiska 
abnormiteter, t.ex. reproduktionssvårigheter. Påverkan har påvisats för enzymsystem, 
blodparametrar, immunförsvar, njurar och beteende (Riskline Database, 2004-04-07). 
 
Petroleumprodukter 
Oljeprodukter är ämnen som t.ex. bensin, diesel, eldningsolja och smörjolja och består 
bland annat av kolväten. De har låg löslighet i vatten och sjunker ner i marken tills de 
kommer ner i grundvattnet, där den till största delen lägger sig på vattenytan. När de 
nått en vattenyta sprider de sig åt samma håll som vattnet strömmar. Oljeprodukter bryts 
med tiden ner av mikroorganismer (Johansson, 2002a). 
 
Toxicitet 
De ämnen i gruppen oljeprodukter som är farligast för organismer är aromaterna, t.ex. 
bensen, toluen, xylen och etylbensen, oftast kallade BTEX. De är biokemiskt aktiva och 
kan ge skador på nervsystemet, lever och njurar. Bensen är även cancerogent och fiskar 
har visat sig vara känsligare för ämnet än vad ryggradslösa djur och växter är. Vidare är 
insekter måttligt känsliga för bensen. Toluen är mycket toxiskt för en del jordlevande 
organismer men inte för växter (Johansson, 2002a). 
 
PAH och kreosot 
Polycykliska kolväten (PAH) är en vanligt förekommande grupp av ämnen i 
järnvägsspecifika miljöer och den cancerogena delen av PAH styr oftast 
föroreningssituationen i banvallen tillsammans med arsenik (Backman, 2004). Kreosot 
består till stor del av olika PAH:er (85-90 %), ämnet användes i järnvägsmiljö för att 
impregnera träslipers. Även el- och telefonstolpar har blivit impregnerade med kreosot. 
PAH är svårlösliga och har högre densitet än vatten, de fenolföreningar som finns i 
kreosoten är däremot mycket vattenlösliga. PAH kan förväntas hittas bundet till 
finkorniga partiklar som silt och lera eller i botten av grundvattenakvifärer. 
Mikroorganismer bryter ner kreosot, de lättnedbrytbara delarna bryts snabbt ned medan 
de svårnedbrytbara delarna kan finnas kvar i över 50 år. Vissa av 
nedbrytningsprodukterna är dessvärre farligare än ursprungsämnet och de kan spridas 
långt då även produkternas vattenlöslighet ökar (Johansson, 2002a). PAH ackumuleras 
både hos människor och i mark med hög halt av organiska ämnen, densiteten är högre 



 

 

än för vatten vilket innebär att t.ex. kreosot kan transporteras genom grundvattnet för att 
anrikas på tätare jordlager (Backman, 2004). 
 
Toxicitet 
PAH kan ge njur- och leverskador, hudirritation eller blodförgiftning, vissa PAH är 
dessutom cancerogena (Johansson, 2002a) och andra kan ge fosterskador eller ge 
upphov till hudallergier (Backman, 2004). 
 
Fenol 
Fenol, eller hydroxybensyl, består av en bensenring med en OH-grupp. Som ren produkt 
är den en färglös vit massa och används som bekämpningsmedel mot bakterier och 
svampar samt vid tillverkning av nylon och fenolbaserad harts. Kreosot innehåller 
omkring 10 % fenol och är den troligaste källan till fenol på banområden. Ämnet är 
mycket vattenlösligt och uppehållstiden är kort, endast omkring två till fem dagar. I 
vatten tar det upp till en vecka för fenol att brytas ner (Backman, 2004). 
 
Toxicitet 
Fenol kan påverka andningssystem, lever och njurar med viktminskning och värk i 
kroppen som följd och är klassat som ett ämne med hög farlighet enligt 
Naturvårdsverket (Backman, 2004). 
 
PCB 
PCB finns bland annat i färglösa oljor och hartser som varken är brännbara eller kan 
leda ström. Detta har gjort att de använts i smörjmedel och i transformatorer och 
kondensatorer. Sedan 1978 är de förbjudna att använda i Sverige (Backman, 2004). 
PCB är svårnedbrytbart och har låg löslighet i vatten. Delar av föreningen löser sig dock 
och kan transporteras med grundvattnet. Rörligheten beror till stor del på mängden 
organiska partiklar i marken eftersom PCB i stor utsträckning binds till organiskt 
material (Johansson, 2002a). 
 
Toxicitet 
PCB är fettlösliga och långlivade ämnen som kan ackumuleras i näringskedjan och ger 
reproduktionsstörningar i slutet av kedjan. PCB har även visat sig vara toxiskt och 
cancerogent på försöksdjur (Backman, 2004). 
 
Växtbekämpningsmedel 
Nedbrytning av bekämpningsmedel sker långsamt eftersom den biologiska aktiviteten i 
banvallen är låg. Detta gör att spår av bekämpningsmedel kan hittas långt efter det att de 
slutat användas (Backman, 2004). 
 
Fenoxisyror 
Fenoxisyror användes som bekämpningsmedel i form av ämnet Hormoslyr på 1960- och 
1970-talen. De ingående ämnena adsorberas till fast material endast till liten del och har 
hög löslighet varför sannolikheten är större att träffa på ämnet i grundvattnet än i 
marken. Troligtvis fungerar fenoxisyrorna som ett tillväxthormon och gör så att 
växterna växer ihjäl sig. De är måttligt giftiga för människor, men studier visar att de 
har genotoxiska och cancerogena egenskaper. Ämnet har en kort uppehållstid i kroppen 
(Backman, 2004). 



 

 

 
Glyfosat 
Glyfosat är den aktiva substansen i Round Up som är ett bekämpningsmedel för 
bladväxter. Glyfosat kan adsorberas till jord och lera, men en viss del följer med 
regnvattnet då det är vattenlösligt. Finns lite järn och mycket mikroorganismer i jorden 
kan ämnet brytas ner eftersom mikroorganismerna använder glyfosat som fosforkälla. 
Ämnet kan tas upp i små mängder via mag-tarmkanalen och har låg akuttoxicitet. 
Varken allergi- eller cancerframkallande egenskaper har påvisats, inte heller 
fosterskador eller genotoxiska effekter (Backman, Löwegren, 2004). 
 
Diuron 
Växtbekämpningsmedlet Karmex 80 DF innehåller ca 80 % av den aktiva substansen 
diuron och där den har använts har flera fall av talldöd invid banområdet påträffats. 
Trädens barr har analyserats och höga halter av diuron har påträffats. Ämnets rörlighet i 
banvallar är högre än i normal mark eftersom diuron binds till organiskt material och 
banvallen inte innehåller några stora mängder organiskt material. Nedbrytningen går 
långsamt och ämnet är cancerogent (Backman, Löwegren, 2004). 
 
Imazapyr 
Imazapyr finns ibland annat i bekämpningsmedlet Arsenal som har använts på banvallar 
mot fräkenväxter och stenbär. Ämnet tas upp genom växternas blad och rötter och har 
en hög rörlighet i mark. Ingen större bioackumulering har påvisats och ämnet är svagt 
hudirriterande, exponering av råttor har gett effekter i form av viktminskning och 
förändrade levervärden. Ämnet är inte cancerogent (Backman, Löwegren, 2004). 
 



 

 

Tabell B2:1 Sammanställning av några viktiga järnvägsspecifika föroreningars 
egenskaper och toxiska effekter (Johansson, 2002a och Johansson, 2002b). 

Förorening Egenskaper Toxisk effekt 
Arsenik 
As 

Binds inte lätt till markens partiklar i 
förening med syre. Är som minst lösligt vid 
pH mellan 6-7. Grundämne, kan inte brytas 

ner. 

Irriterad hud, hudcancer, 
neurologiska störningar, 

djur kan få 
missbildningar 

Bly 
Pb 

Bildar ofta svårlösliga föreningar, låg 
rörlighet i mark. Grundämne, kan inte 

brytas ner. 

Skador på centrala 
nervsystemet samt på 

perifera nerver. Hämmar 
mikrobiell nedbrytning. 

Kadmium 
Cd 

Vid lågt pH mycket lättrörligt, är 
bioackumulerande. Grundämne, kan inte 

brytas ner. 

Tas lätt upp av växter 
och kan ge njurskador 

och benskörhet hos 
däggdjur. 

Koppar 
Cu 

Ger betydande miljöpåverkan i 
järnvägsmiljöer p.g.a. stora mängder, 

återfinns vid markytan. Grundämne, kan 
inte brytas ner. 

Giftig för akvatiska 
växter och djur. 

Kvicksilver 
Hg 

Bioackumuleras och kan bilda mycket 
toxiska komplex. Grundämne, kan inte 

brytas ner. 

Skador på centrala 
nervsystemet, njurarna, 

allergier. 
Krom 
Cr 

Vattenlösligt, trevärt krom är mindre 
vattenlösligt än tvåvärt, återfinns vid 

markytan. Grundämne, kan inte brytas ner. 

Hudskador, allergier, 
cancer. 

Kreosot 
(PAH, 
fenoler 
m.m.) 

PAH är svårlösliga, har högre densitet än 
vatten och är svårnedbrytbara.  

Kan ge hudirritation, 
blodförgiftning, njur- 

eller leverskador. Flera 
PAH:er är misstänkt 

eller troligen 
cancerogena. 

Olje- 
produkter 

Låg löslighet i vatten, sjunker ner i marken 
till vattnet där de följer med 

vattenströmmen på ytan, bryts ner med 
tiden.  

Skador på nervsystemet, 
lever och njurar. I 

gruppen finns 
cancerogena ämnen. 
Fiskar är känsliga för 

bensen. Toluen är 
mycket toxiskt för vissa 
jordlevande organismer. 

Växt- 
bekämpnings
medel 

Svårnedbrytbara, kan hittas både i vatten 
och på partiklar.  

Irriterad hud, 
leverskador, cancer, 

allergier. 
PCB Rörligheten beroende på mängden 

organiska partiklar i marken. Med 
lösningsmedel eller bensin ökar rörligheten 

markant. 

Toxiskt, är cancerogent 
och påverkar djurs 
fortplantning. Även 
bioackumulerbart. 



 

 

Bilaga 3: Ekotoxikologi 
Toxiska effekter 
Ett ämne kan ge både positiv och negativ påverkan, beroende på vilka förhållanden som 
råder innan området exponeras av ämnet. De ämnen som är mest intressanta är de som 
har en negativ inverkan på organismen. Sådan inverkan kan yttra sig på flera olika sätt, 
t.ex. kort- och långsiktig dödlighet och subletala effekter som förändringar i beteende, 
tillväxt, utveckling, reproduktion, vävnaders struktur eller sämre avgiftningsförmåga. 
De toxiska effekterna kan kvantifieras genom att räkna antalet organismer som dör eller 
överlever, antalet avkommor organismen får, förekomst av tumörer, förändring av 
enzymaktivitet o.s.v. Hur ett ämne i naturen påverkar sin omgivning beror på ett antal 
parametrar, de som har störst betydelse i vattenmiljöer är: 
 

• Ämnets fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

• Omgivningens fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper 
 

• Den hastighet med vilken ämnet tillförs ekosystemet, från vilken källa och 
vilken mängd det rör sig om 

 
Bland de viktigare fysikaliska och kemiska egenskaperna märks molekylstruktur, 
vattenlöslighet och ångtryck. Omgivningsfaktorerna som påverkar är bl.a. pH, salinitet, 
flödeshastighet, temperatur, suspenderat material och partikelstorlek. Kunskap om det 
aktuella ämnets egenskaper är viktiga eftersom det går att uppskatta var i naturen ämnet 
kommer att kunna påträffas och hur snabbt ämnet sprider sig. Ett ämne i vatten kan 
antingen vara löst, adsorberat till en yta, en organism eller på botten, dessutom kan det 
finnas inuti organismer i det aktuella ekosystemet (Rand, 1995). Det är näst intill 
omöjligt att kunna förutsäga effekterna på ekosystemet för alla nya ämnen, och det finns 
en stor osäkerhet i bedömningen av varje ämnes toxicitet. Det finns flera anledningar till 
detta: 
 

• Ofta är fler än ett ämne inblandat, antingen finns ämnet som en del av flera i en 
produkt, eller så kan det finnas orenheter. Dessutom kan ämnets 
nedbrytningsprodukter ha helt andra egenskaper än ämnet självt. 

 
• Ämnet behöver inte spridas jämt i omgivningarna, vissa ämnen kan förekomma i 

mer än en form och detta påverkar ekosystemets exponeringsgrad. 
 

• Förhållandet mellan mängd av ämne, exponering och effekter på de individuella 
organismerna är komplext. 

 
• Olika arter och olika grupper inom samma art reagerar olika på samma 

exponering, det finns både genetiska orsaker och omgivningsfaktorer som 
påverkar detta. 

 
• Konsekvenserna av interaktioner mellan individer i en population och olika arter 

i ett område är komplext och i många fall saknas kunskap om dessa förhållanden 
(Moriarty, 1988). 

 



 

 

Ett ämne som kommer ut i en vattenmiljö kan få stora konsekvenser för organismerna 
som lever i denna miljö. I bästa fall minskas syrehalten då bakterierna bryter ner ämnet, 
i värsta fall blir vattnet grumligt av bakterier och alger med fiskdöd och syrefria bottnar 
som följd. Om ämnet föreligger i hög koncentration och ämnet inte är biologiskt 
nedbrytbart kan resultatet bli att bakterier, alger, fiskar och ryggradslösa djur dör. 
Bakterier kan ses som naturens första och viktigaste försvar mot xenobiota ämnen, d.v.s. 
ämnen som inte naturligt förekommer i naturen. Bakterier används i våra reningsverk 
och har flera egenskaper som gör de lämpade som nedbrytare av främmande ämnen. 
Bland annat finns det många olika slag av bakterier med olika ämnesomsättning, de 
växer snabbt och de kan anpassa sig till att leva under i princip alla förhållanden 
(Richardson, 1993). 
 

Blandningar med fler än ett ämne 
Mycket av ekotoxikologin utgår från enskilda toxiska substanser, trots att det i naturen 
sällan förhåller sig så. För vattenmiljöer antas ibland att det finns en ”toxisk enhet” som 
beräknas som alla aktuella ämnens toxicitet adderade. Det har visat sig gå att få en 
relativt bra överensstämmelse med verkligheten på det här sättet, åtminstone för 
sötvattenfiskar. Det som kan hända då två eller fler ämnen blandas är att den totala 
toxiciteten kan skilja sig från den additiva, d.v.s. från ämnena var för sig. Om den 
sammanlagda effekten är mer toxisk än ämnena var för sig har ämnena en synergistisk 
effekt och om de har en effekt som är mindre toxisk kallas det att ämnena har en 
antagonistisk effekt. Även ämnen som i sig är ofarliga kan tillsammans med t.ex. 
växtbekämpningsmedel ge upphov till en synergistisk effekt (Moriarty, 1988). 
 

Exponeringsvägar 
En organism som utsätts för ett toxiskt ämne kan bli det via flera exponeringsvägar. I 
vatten är upptag av ett ämne via vattnet den viktigaste exponeringsvägen, det vill säga 
via fiskars gälar eller genom huden på amfibier. Substanser kan även tas upp från mat 
via matsmältningssystemet och bottenlevande organismer kan exponeras av substansen 
via bottensediment. Dessa exponeringsvägars påverkan är olika stora beroende på 
vilken organism det rör sig om och beroende på miljörelaterade förhållanden. I vissa fall 
kan en organism ta upp en substans via alla exponeringsvägar samtidigt (Walker et al, 
2001). 
 

Biokemiska krav för liv 
Det finns tre grundläggande förutsättningar för att liv ska kunna frodas. 
 

1. Näringsämnen som ger struktur och energi 
 

2. Katalysatorer (enzymer) för rätt omvandling av näringsämnena 
 

3. Självreplikerande DNA/RNA som tillverkar rätt katalysator 
 
Om dessa förutsättningar är uppfyllda är livet på cellnivå dynamiskt och i balans. 
Förändringar i omgivningen kan påverka jämvikten genom att skapa reaktioner i cellen, 
s.k. bioreaktivitet. Ändringarna kan både stimulera cellen positivt eller skada den. Ur ett 
biokemiskt perspektiv är det lämpligt att använda cellens metabolism för att bedöma 
akuta effekter, även kallade omedelbara effekter. Koldioxid och syre används ofta som 
indikationer på att cellens metabolism störs eftersom dessa ämnen bildas i cellens 
metabolism (Richardson, 1993). 



 

 

Bestämning av toxicitet 
Resultaten från ett toxicitetstest brukar redovisas som ett EC50- eller IC50-värde. Detta 
är koncentrationen av testkemikalien som ger 50 % inhibition av den parameter som 
mäts. EC50 kan interpoleras från ett diagram där logaritmen av testkemikaliens 
koncentration plottas mot en procentuell inhibition, vanligtvis används fem 
koncentrationer i en logaritmisk serie. Ett konfidensintervall på 95 % av EC50 och 
kurvans lutning ger koncentrationen då kemikalien börjar inhibera den studerade 
parametern (EC10 eller EC20) och när inhibitionen avtar (EC80 eller EC90). Om den 
logaritmerade koncentrationen mot inhibitionen inte är linjär får andra förhållanden dem 
emellan undersökas (Richardson, 1993). 





 

 

Bilaga 4: Ekotoxikologiska tester 
Ekotoxikologiska tester är ett sammanfattande namn på biotester och organismanalyser. 
De kan vara till hjälp för att beskriva läckage av föroreningar från mark och sediment 
(Naturvårdsverket, 1998b). Det ökade trycket på naturen av xenobiota ämnen har gjort 
att det finns ett behov av att kunna testa hur toxiska dessa ämnen är i naturen. Tester på 
djur är att föredra framför kemiska analyser eftersom de ger en empirisk uppskattning 
av riskerna med ämnet eller ämnena genom djurets reaktioner istället för antaganden 
som görs baserade på kemiska analyser. För att kunna dra hållbara slutsatser måste 
testerna standardiseras, vilket många av de tester som används idag är (Richardson, 
1993). Flera olika tester finns tillgängliga, några av dessa har kortfattat beskrivits i 
denna bilaga. Testerna kan delas upp i tester på landlevande organismer och tester på 
vattenlevande organismer, endast tester med vattenlevande behandlas i den följande 
texten. 
 
Ekotoxikologiska tester kan delas upp i fyra olika grupper: 
 

1. Letal toxicitet: Organismen som utsätts för den toxiska substansen dör, testet 
utförs på ett flertal individer för att få ett mått på dödligheten och därigenom 
kunna bestämma hur farlig substansen är. 

 
2. Subletal toxicitet: Den utsatta organismens reaktion på substansen uppskattas, 

reaktionen är av sådan art att döden ej inträffar, t.ex. en förändring i rörlighet, 
fortplantningsförmåga o.s.v. 

 
3. Akut toxicitet: En toxisk effekt som visar sig snabbt, d.v.s. en negativ reaktion 

hos organismen inom ett par dagar efter exponering kallas akut, Microtox är ett 
exempel på ett akut toxicitetstest där reaktion fås inom några minuter. 

 
4. Kronisk toxicitet: Toxisk effekt som yttrar sig efter en längre tidsperiod, oftast 

handlar det om veckor eller månader istället för dagar. 
 
Det är viktigt att känna till vilken av dessa grupper det toxicitetstest som utförs faller 
inom. Vissa substanser kan t.ex. ge en negativ påverkan först efter lång tid och ingen 
påvisbar effekt alls om ett akut toxicitetstest görs med denna substans. Det inses lätt att 
för bästa resultat används flera olika slags tester så att alla möjliga effekter ges chans att 
upptäckas och uttryckas (Abel, 1996). 
 
Allmänt om tester i vatten 
Vid många toxicitetstester i vattenmiljö spelar direkt adsorption av substansen från 
vattnet stor roll. Substansen kan vara i lösning, suspenderad eller både och. 
Testorganismen utsätts för olika koncentrationer av substansen för att möjliggöra en 
bestämning av den genomsnittliga koncentration vilken är dödlig. Även om adsorption 
sker främst direkt från vattnet kan inte eventuell kontaminering av maten ignoreras och 
därigenom upptag från denna källa. Det kan vara svårt att hålla en konstant 
koncentration av testsubstansen i vattenlösningen, detta beror på att substanser i vatten 
kan adsorberas till ytor, vattnet eller testorganismen, de kan tas upp i organismens 
metabolism, avdunsta från vattenytan eller brytas ned.  
 



 

 

Där koncentrationen ändras relativt lite kan testerna utföras med statiska eller 
halvstatiska system. Ett statiskt system är ett där vattnet som används inte byts ut under 
testets gång, ett halvstatiskt system är ett där vattnet byts ut med jämna intervall, 
vanligtvis var 24:e timme. Det finns även en metod med kontinuerligt flöde genom 
systemet, denna metod ger ett bättre resultat, men är dyrare och mer komplicerad att 
utföra. Anledningen till att resultatet blir bättre är att vattenlösningen hela tiden förnyas 
och ger en konstant koncentration av testsubstansen och förhindrar att fekalier och alger 
påverkar resultatet. 
 
Om en organism utsätts för en koncentration tillräckligt länge kommer ett tillstånd med 
konstant koncentration av testsubstansen inuti organismen att uppnås. Då den toxiska 
effekten beror på koncentrationen i organismen, som i sin tur beror på exponeringstid 
och koncentration i vattenlösningen, kommer dödligheten att öka med tiden till dess att 
organismen inte kan ta upp mer av ämnet för att då inte öka ytterligare. Detta kallas 
”medial lethal threshold” (LC50). När denna punkt uppnåtts kommer en ökning av 
exponeringstiden inte att påverka mortaliteten (Walker et al, 2001). 
 
Val av testorganism 
Traditionellt har val av testorganism varit olika i olika länder och alltså inte varit baserat 
på vetenskapliga grunder. Detta har dock förändrats och utvecklingen går mot mer 
standardiserade tester och val av organismer (Richardson, 1993). 
 
Tabell B4:1 Kriterier för val av testorganism (Richardson, 1993). 
Organismens känslighet för toxiska substanser. 
Organismens naturliga miljö bör efterlikna den där substansen kan hittas. 
Toxicitetsundersökningens syfte. 
Organismens tillgänglighet och den allmänna opinionen rörande försök på djur.  

 
Alla organismer som används i testet bör komma från samma källa för att minska 
sannolikheten att de är olika känsliga för substansen som skall testas. Vid tester av 
akuttoxicitet bör så unga organismer som möjligt användas eftersom de oftast är 
känsligare än äldre organismer. Testorganismerna får inte visa tecken på stress eller 
sjukdom under 48 timmar före testets start. Vanligtvis används minst fem olika 
koncentrationer av testsubstansen samt en kontroll som endast innehåller näring och 
vatten. Om dödligheten i kontrollgruppen överstiger 10 % vid ett akut test eller 20-30 % 
vid ett kroniskt brukar de anses ogiltiga. Den vanligaste ändpunkten för testerna är 
döden eller paralysering, eftersom det kan vara svårt att bedöma i vilken utsträckning 
testorganismen påverkas negativt av ämnet den utsätts av. Det är svårt att objektivt mäta 
hur dåligt organismen mår, om den mår bara lite dåligt eller väldigt mycket. Möjlighet 
finns ändå att göra en sådan bedömning, vanligtvis används då en graderad skala som 
visar den observerade påverkan på organismen (Rand, 1995). 
 



 

 

Vanliga ekotoxikologiska tester 
Det finns ett stort antal test som kan användas för att uppskatta en förorenings farlighet. 
De flesta är standardiserade för att underlätta jämförelser och för att göra 
toxicitetsbedömningen mer rättvisande. Vissa test kan även anpassas till den aktuella 
recipienten om det bedöms ge bättre information om toxiciteten. Nedan finns kortfattad 
information om några vanliga ekotoxikologiska tester som kan användas för bedömning 
av toxiciteten i vatten. 
 
Metodik 
Sättet att göra testerna på är i princip samma för alla slags toxicitetstester. En opåverkad 
kontrollgrupp jämförs med en eller flera andra grupper av individer som utsatts för en 
känd koncentration av substansen som skall toxicitetsbestämmas. Skillnaderna mellan 
kontrollgruppen och de organismer som utsätts för föroreningen anses vara orsakade av 
testsubstansen. De effekter som undersöks är oftast förändringar i reproduktion, 
mortalitet och rörelseförmåga (Schüürmann, 1998). Det finns två slags test som ofta 
nyttjas, det är dels akuttoxiska och dels kroniska test. I ett akut test utsätts organismerna 
för högre koncentrationer jämfört med ett kroniskt test, och genom att observera antalet 
individer som dör fås ett mått på ämnets toxicitet. I ett kroniskt test brukar 
koncentrationen organismerna utsätts för vara lägre, men i gengäld är exponeringstiden 
betydligt längre. För akuta test brukar exponeringstiden vara mellan 48 och 96 timmar 
och minst 7-9 dagar för kroniska test. Exponeringstiden beror främst på hur lång tid 
organismen tar på sig för att mogna från nyfödd till könsmogen och hur många 
generationer som hinner mogna under exponeringstiden. Det finns även så kallade 
livscykeltest som pågår under en betydligt längre tid, upp till ett år (Rand, 1995). Det 
finns även de tester där obduktion och mikroskopi av organismen görs (Toxicon, 2004-
04-01). 
 
Kräftdjur 
Dafnier är de vanligaste testorganismerna i zootoxikologi och rekommenderas formellt 
av internationella organisationer så som US EPA och OECD.(ALcontrol, 2004-04-27) 
Dessa varelser är mikroskopiska kräftdjur som lever i sötvatten, i dagligt tal hänvisas de 
ofta till som vattenloppor. Dafnier är vanligt förekommande i de flesta insjöar, dammar 
och andra vattendrag och är viktiga i ekosystemet p.g.a. att de omvandlar plankton och 
bakterier till animaliska proteiner. De utgör dessutom en stor del av födan för olika 
fiskarter. Av denna anledning är det en intressant art att utföra ekotoxikologiska tester 
på. Dessutom är de lätta att insamla, de anpassar sig lätt till en laboratoriemiljö, har en 
kort levnadscykel, tar liten plats och tillhör de mer känsliga arterna om de utsätts för 
kemikalier. Test med dafnier går i korthet till så att en dafnie med ägg sätts i en isolerad 
miljö tillsammans med det rena kontrollvattnet och mat i 24 timmar. Alla dafnier som 
kläcks under dessa 24 timmar kan användas i kroniska eller akuta toxicitetstest. 
Vanligtvis används fem till tio individer för akuta test och en till tio stycken för 
kroniska test. Exponeringstiden brukar vara 48 timmar för akuta test och sju dagar för 
de snabbare kroniska testerna, de mer kompletta tar mellan 21 och 28 dagar (Rand, 
1995). Daphnia magna och Thamnocephalus platyurus är exempel på ett kräftdjur som 
kan användas vid test i sötvatten. För saltvatten eller brackvatten kan Artemia 
franciscana användas, denna art har fördelen att den lätt kan anpassa sig till flera olika 
miljöförhållanden förutom att den överlever i vatten med varierande salthalt (ALcontrol, 
2004-04-27). 



 

 

Fiskar 
Den vanligaste fisken för ekotoxikologiska tester är Pimephales promelas, den kallas 
även Fathead Minnow på engelska och används både för akuta och kroniska tester. 
Fisken lever i dammar, sjöar och diken, är en allätare samt vanligt förekommande. Den 
har fördelen att den går lätt att odla i laboratorium och tester med dem är numera 
standardiserade. Både yngel och vuxna individer kan användas, beroende på vad för 
slags test som skall utföras, akuttoxiskt eller test av kronisk toxicitet. Även 
Regnbågsöringen, Oncorhynchus mykiss, och andra laxfiskar kan användas i 
ekotoxikologiska tester. De är vanligt förekommande i kalla, friska vattendrag såsom 
sjöar och floder. Ekotoxikologiska tester kan utföras på ägg, yngel och vuxna individer. 
Det finns en stor databas med tidigare undersökningar och fiskarterna är känsliga för 
vattenburna föroreningar, dessutom har de kommersiellt värde, både som sportfisk och 
som matfisk. 
 
För tester i saltvatten utnyttjas andra arter som lever naturligt i hav, t.ex. havsfisk, räkor, 
krabbor och ostron. För akuta tester bör fiskarna väga mellan 0,1 och 5 g, dessutom bör 
den längsta fisken inte vara mer än dubbelt så lång som den minsta. Testerna bör göras 
på unga individer och den totala fiskbiomassan per liter vatten ska inte vara för stor 
eftersom den kan påverka resultatet. Minst tio individer bör användas per 
testkoncentration. Testet skall helst utföras i duplikat. Vid de snabbare kroniska testerna 
undersöks hur fiskens tillväxt påverkas och om det finns en skillnad i mortalitet jämfört 
med kontrollgruppen. För de test som pågår under längre tid kan även antalet ägg som 
kläcks och ynglens storlek och förmåga att överleva mätas (Rand, 1995). 
 
Alger 
Röda och bruna alger används för subakut, subkronisk och akut toxicitet. Alger är en 
mycket viktig grupp då de påverkar den fysiska och kemiska miljön i vattnet, t.ex. pH, 
ljus, temperatur, hårdhet och syrehalt. Dessutom kan de göra vissa metaller mer rörliga 
och på så vis förändra vattenkvaliteten, en del alger har även förmåga att bryta ner 
organiska ämnen. På grund av sina egenskaper och att de är vanliga i både insjöar och 
hav har de använts som bioindikatorer i många år. Det är först under 90-talet som 
användningen av dem i toxicitetstester kommit igång. Anledningen till detta är att 
testerna på djur har ansetts vara känsligare och representativa även för alger. Detta har 
visat sig vara felaktigt eftersom alger i vissa fall är mer känsliga än fiskar för en del 
föroreningar. Idag anses att toxiciteten varierar mellan olika algsorter och att det därför 
inte går att använda tester på andra organismer för att sedan utnyttja resultatet från dessa 
för att förutsäga toxiciteten hos en annan organism. (Rand, 1995). De flesta algtester 
mäter kronisk toxicitet över flera generationer under tre till fyra dagars exponeringstid. I 
vissa fall används även exponeringstider på uppemot tre veckor eller så kort tid som en 
timme. Testerna går i korthet till så att ljuset, starttemperatur och pH mäts eftersom de 
kan påverka tillväxtstakten, proven skakas en eller flera gånger per dag och 
förändringen av biomassa bestäms. En förorening kan påverka alger på flera sätt och 
den kan ge upphov till tillväxtminskning eller fysiologiska förändringar. Förändringarna 
relateras till kontrollgruppen och ett EC50-värde för föroreningen kan beräknas (Rand, 
1995). Testorganismer som kan användas är t.ex. Raphidocelis subcapitata och 
Selenastrum capricomutum. Hjuldjuret Brachionus calyciflorus kan användas i två slags 
test, ett dödlighetstest och ett reproduktionstest. Hjuldjur är viktiga i både sötvatten och 
saltvatten och utgör större delen av zooplanktonbiomassan under vissa perioder av året 
(ALcontrol, 2004-04-27). 



 

 

ROTAS 
ROTAS står för Rapid On-site Toxicity Audit System och är ett relativt nytt 
toxicitetstest för fältundersökningar. Testet använder samma bakterieart som Microtox, 
Vibrio fischeri, och kan användas i syfte att avgränsa en förorening på ett område 
(screening), övervaka sanering av förorenade massor, kontrollera avloppsvatten och 
som toxicitetstest. Det är tänkt att kunna användas som ett komplement till kemiska 
analyser och för att kunna göra labbanalyserna mer effektiva. Utförandet är i stort sett 
samma som för Microtox, den stora skillnaden är att det går att göra analyserna på plats 
(Cybersense Biosystems Ltd, 2004). 
 
Andra toxicitetstester 
Det finns en stor mängd organismer och metoder som kan användas i syfte att 
undersöka toxiciteten hos mark eller vatten, i detta stycke tas några av dessa upp. 
Metodiken för toxicitetsundersökningen är samma för de allra flesta, jämför en 
opåverkad kontrollgrupp med gruppen som utsätts för en känd koncentration av 
föroreningen och undersök skillnaderna.  Nedan följer några slags test och organismer 
som kan användas för att bedöma ett vattens toxicitet (Toxicon, 2004). 
 

• In vitro-test med blodanalyser (cellräkning, blodkemi) ger information om inre 
påverkan på organismen.  

 
• Biomarkörer (EROD, ASAT/ALAT, östrogena markörer). 

 
• Utplacerade semipermeabla membran i sediment för koncentrering av ämnen i 

låga koncentrationer, koncentrering och påvisande av utsläpp av miljögifter med 
låga koncentrationer i vattenfasen.  

 
• Utplacerade blåmusslor eller semipermeabla membran 

 
• Växter.  

 
• Utplacerad fisk  

 
• Påverkan på immunoförsvar är exempel på ytterligare metoder  





 

 

Bilaga 5: Utveckling av Microtox toxicitetstest 
Motiv 
Den petrokemiska industrin i USA hade på 1970-talet behov av ett test med de 
egenskaper som Microtox har, deras önskemål framfördes till ett företag vid namn 
Backman Instruments. Orsaken till att de sökte ett nytt test var krav från amerikanska 
motsvarigheten till vårt svenska Naturvårdsverk, EPA. Kraven rörde kontrollen av 
toxiska ämnen som industrierna släppt ut i naturen. Metoderna som fanns för att 
undersöka hur stor påverkan verksamheten hade var inte bra nog enligt deras eget tycke. 
Standardtestet som EPA ansåg skulle användas var det s.k. ”96 h fathead minnow test”, 
ett fisktest där fiskens latinska namn är Pimephales promelas. Andra tester med 
vattenloppor, ostronlarver, alger och andra organismer stod även de till buds, men 
industrin ville ha ett enklare, mer praktiskt test än dessa (Richardson, 1993). 

Tillvägagångssätt 
De anställda på Backman Instruments började med att ställa upp ett antal kriterier som 
de ville att organismen som skulle användas borde ha. Utgående från EPA’s fisktest 
ville de ha mindre varelser för att göra det lättare att arbeta med en stor population som 
kan ”berätta” hur de mår. Dessutom vore det önskvärt att hålla dom vid liv i s.k. 
djupsömn så att de är enkla att ta fram och använda när testet skall utföras. Målet var 
inte att duplicera fisktestet eller de andra tester som fanns, utan att ta fram ett test som 
ger resultat med samma värde som dessa. Dessutom borde testet vara snabbt, lätt, 
återupprepningsbart, precist, exakt, standardiserat, kostnadseffektivt, lämpligt och 
känsligt. Det vill säga, detsamma som varje bra testmetod. I ett tidigare projekt hade 
Backman Industries jobbat med luminescenta bakterier för att kontrollera föroreningar i 
luft, idén föddes att de kunde vara lämpliga även för vattenprov. För att kontrollera hur 
bakterierna påverkas av ämnet som tillsätts mäts skillnaden i ljusintensitet mellan ett 
kontrollprov och det där ämnet tillsätts. Fördelarna med att arbeta med bakterier är att 
de reagerar snabbt på förändringar i omgivningarna och att det går att mäta reaktionen 
hos många miljoner individer på samma gång. Backman Industries lyckades hitta en 
stam luminescenta bakterier som passade för ändamålet, att kunna användas istället för 
fisktest i akvatiska miljöer (Richardson, 1993). 

Likheter mellan bakterietest och fisktest 
Det är stor skillnad på bakterier och fisk, men det går att använda bakterier som 
indikator på föroreningar i vatten likaväl som fisk. Detta beror på att det finns ett 
begränsat antal mekanismer som gör ett ämne toxiskt och att alla celler är tillräckligt 
komplicerade för att dessa mekanismer ska komma till uttryck. Något som var en 
överraskning för många toxikologer var att bakterierna visade sig vara mycket känsliga 
för nervgifter trots att de bevisligen inte har några nerver. Fenomenet beror på att 
bakteriecellerna har platser som binder ämnen som är minst lika känsliga för nervgifter 
som mer komplicerade organismer. Dessutom har de flesta akuttoxiska substanser störst 
påverkan på enzymsystemet, vars funktion och struktur är samma hos nästan alla 
livsformer (Richardson, 1993). 

Toxicitetstestet 
Microtox lanserades i augusti år 1978, toxicitetsanalysen med testet tog endast en 
halvtimme, vilket ska jämföras med 96 timmar för fisktestet. Dessutom hade 
bakterietestet bättre reproducerbarhet, precisionen var betydligt bättre och det gick i hög 
grad att standardisera utförandet. Testet var vida överlägset sett till kostnadseffektivitet 



 

 

och lämplighet. Undersökningar visade att känsligheten låg på ungefär samma nivå som 
för tre andra arter som används i toxicitetstester, Pimephales promelas, daphnier och 
regnbågslax. Eftersom det inte finns ett test som är känsligt för alla slags ämnen är det 
vanligt förekommande att utföra flera olika tester för att ta reda på om de aktuella 
ämnena påverkar ekosystemet. Det finns inget test som är bättre än det andra, de är bara 
olika, och organismerna ger bara sin ”syn” på hur toxisk omgivningen är. Dock brukar 
Microtox vara det första testet som utförs p.g.a. snabbheten och det låga priset 
(Richardson, 1993). 
 
Tabell B5:1 Jämförelse mellan Microtox och fisktest utgående från kriterier för ett bra 

testsystem (Richardson, 1993). 
 Microtox Fisk 

Snabbt Ja Nej 
Lätt att utföra Ganska Nej 

Återupprepningsbart Ja Ja 
Precision Ja Nej 
Känsligt Ja Per definition 

Exakt Ja Ja 
Standardiserat Ja Något 

Kostnadseffektivt Ja Nej 
Lämpligt Ja Nej 

 



 

 

Bilaga 6: Litteraturdata och allmänt om Microtox toxicitetstest 
Microtox är ett toxicitetstest som baseras på bioluminicensen hos en marinhalofil 
bakterie med namn Vibrio fischeri (tidigare namn Photobacterium Phosphoreum). 
Testet utvecklades på 70-talet och ligger till grund för flera andra toxicitetstester som 
baseras på samma bakterier och metod. Bioluminicensen beror på att bakteriens 
metabolism resulterar i att den sänder ut ljus. Bakterierna är stavformiga och släkt med 
andra bakterier som producerar ljus i ljusorgan på vissa fiskar och lever i symbios med 
bläckfiskar. Intensiteten hos ljuset som avges kan mätas, och genom att exponera 
bakterien för olika substanser kan ett mått på vilken påverkan substansen har på 
bakterien fås. Då ljusproduktion och cellmetabolismen är nära sammanbundna betyder 
en minskning av ljus att bakterierna inte mår bra, och en ökning betyder att bakterierna 
trivs (Borgegren, 1999). 
 
LOEC (Lowest Observable Effect Concentration) för ett antal ämnen visas i tabell B6:1. 
LOEC och NOEC (No Observable Effect Concentration) brukar användas vid kroniska 
tester. Kroniska toxicitetstester pågår under längre tid än akuta, och generellt behövs en 
lägre koncentration för att uppnå LC50 vid ett kroniskt test. 
 
Tabell B6:1 Microtox LOEC för några ämnen (Ostrander, 1996) 
Ämne LOEC (ppm) Ämne LOEC (ppm) 
Aceton 600 2,4 D 0.3 
Aluminium 1.6 Bly 1.0 
Cadmium 0.06 Kvicksilver 0.05 
Krom 0.035 Trikloretylen 0.2 
Koppar 0.02 Zink 0.1 

 
Tabell B6:2 30 min EC50 för olika ämnen, varav en del i jonform, t.ex. Zn++. 
Ämne EC50 

(mg/l) [1] 
95 % konfidensintervall 

(mg/l) [1] 
EC50 

(mg/l) [2] 
Zn++ 0,87 0,64-1,17 1,18 
Cu++ 0,44 0,42-0,46 0,076 
Ni++ 3,64 

2,72 
1,60 

2,98-4,45 
1,17-6,34 
0,83-3,10 

11,6 

Cd++ 1,36 
0,93 
1,95 

1,16-1,59 
0,67-1,29 
0,14-0,68 

1,6 

Cr - - 15 
Pb - - 0,31 
Hg - - 0,029 
Fe - - 1,77 
S - - 15,2*10-3 

Sulfid - - 4,3 
Fenol 16,7 

15,4 
14,3-19,3 
15,1-15,8 

- 

PAH - - 0,4±0,7 
[1] Abbondanzi et al, 2003 
[2] Salizzato et al, 1998 



 

 

En del värden i tabell B6:2 kan tyckas skilja sig åt väsentligt, men eftersom bara den del 
av ämnet som är tillgängligt för bakterierna bidrar till EC50 kan värden variera. Om av 
någon anledning endast hälften av t.ex. kopparmängden är tillgänglig ger detta att den 
uppmätta EC50-koncentrationen är högre än om all koppar var tillgänglig för 
bakterierna. Värdena kan även påverkas av orenheter i provet, temperatur, eventuell 
grumlighet i provet och bakteriernas ålder och kvalitet. Tabell B6:1 och tabell B6:2 ger 
en fingervisning om vilka halter som ger påverkan på bakterien Vibrio fischeri. För 
kromhalter i jord rapporterar Prokop et al EC50-värden i intervallet 0,31-0,80 mg Cd/g 
torrsubstans (Prokop et al, 2003).  
 
Tabell B6:3 EC50-värden för 3 slags oljor i två olika jordar, 100 % innebär helt ren 

olja (Dorn et al, 1998). 
EC50 (100 % är ren olja) Norwood* Bacto* 
Tung råolja 2,4 % >10% 
Medeltung råolja 2,52 % 3,81 % 
Lätt råolja 1,13 % 2,65 % 

*Norwood och Bacto är prov tagna på platser med olika slags jord, Norwood är en siltig jord med låga 
halter av organiskt kol och Bacto är en sandig jord med höga halter av organiskt kol. 
 
Den lätta oljan karakteriseras genom sin höga halt av mättade kolväten och låga 
aromatiska innehåll. Den medeltunga oljan innehåller medelhöga halter av kolväten och 
höga halter av aromater medan den tunga oljan innehåller låga halter av kolväten och 
höga halter av aromater. Den lätta oljan innehåller 3,6 % BTEX, vilket var dubbelt så 
mycket som den medeltunga och 20 gånger så mycket som den tunga oljan (Dorn et al, 
1998). 



 

 

Bilaga 7: Bakgrundshalter av metaller i vatten och sediment 
samt bedömningsunderlag avseende yt- och grundvatten  
Alla tabeller är från SNV Rapport 4311, Vägledning för miljötekniska 
markundersökningar. Del 2: Fältarbete (1998) 
 
Tabell B7:1 Bakgrundshalt, ytvatten: 

Ämne Medianvärden (µg/l) Variationsbredd (µg/l) 
Al 150 40-300 
As 0,2 0,1-0,4 
Cd 0,4 0,005-0,12 
Cr 0,2 0,1-0,4 
Cu 0,9 0,3-1,0 
Fe 400 50-2 200 
Hg - - 
Mn 40 10-550 
Ni - < 0,9-1,2 
Pb 0,4 0,3-1,1 
Zn 7 4-25 

 
Tabell B7:2 Bakgrundshalt, grundvatten: 

Ämne Medianvärden (µg/l) Variationsbredd (µg/l) 
Al - 10-5 000 
As < 0,3 < 0,3-50 
Cd (< 0,03) < 0,03-0,3 
Cr 0,2 0,1-1 
Cu 1 0,5-10 
Fe - 10-10 000 
Hg - 0,0001-0,05 
Mn - 10-10 000 
Ni - - 
Pb 0,4 0,1-1 
Zn 10 1-100 

 



 

 

Tillståndsklassning för metaller i vatten (anges i µg/l): 
 
Tabell B7:3 Tillståndsklassning för metaller i vatten 

(Naturvårdsverket, web, 2004-04-15). 
Metaller i vatten 

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 
Mycket låg 
halt (µg/l) 

Låg halt 
(µg/l) 

Måttligt hög halt 
(µg/l) 

Hög 
halt 

(µg/l) 

Mycket hög halt 
(µg/l) 

Metall 

As < 0,4 0,4–5  5–15 15–75 > 75 
Cd < 0,01 0,01–0,1 0,1–0,3 0,3–1,5 > 1,5 
Cr < 0,3 0,3–5 5–15 15–75 > 75 
Cu < 0,5* 0,5–3* 3–9* 9–45 > 45 
Ni < 0,7 0,7–15 15–45 45–225 > 225 
Pb < 0,2 0,2–1 1–3 3–15 > 15 
Zn < 5 5–20 20–60 60–300 > 300 

Risk för biologiska effekter 
 Ingen eller 

mycket 
liten risk 

Liten 
risk 

Risk föreligger 
främst i mjuka, 
närings- och 
humusfattiga 
vatten samt i sura 
vatten 

Ökad 
risk 

Hög risk redan vid 
kort exponering 

* Klassindelningen för koppar avser främst sjöar och mindre vattendrag. I större vattendrag kan 
kopparhalter upp till 3 µg/l förekomma även i opåverkade områden. Kopparhalter i klass 3 utgör normalt 
inte samma risk i större vattendrag som i sjöar och mindre vattendrag. 



 

 

Bilaga 8: Riktvärden och tillståndsbedömning 
Bakgrund 
En tillförlitlig riskbedömning av ett förorenat område kräver att en uppfattning om 
halterna av varje enskild förorening i varje enskilt medium (mark, grundvatten, ytvatten, 
sediment) fås. När det gäller mark och sediment behövs också uppskattningar av totala 
föroreningsmängder samt de förorenade massornas volym. Om det förorenade området 
innefattar byggnader och anläggningar behövs mängd- och volymuppskattningar av 
sådant slag också för dem. Om endast ett fåtal prov (1-5 stycken) har tagits inom det 
aktuella området används det högsta av de uppmätta haltvärdena som underlag för 
bedömningar enligt nedanstående tabeller. Har många prov tagits kan det vara 
lämpligare att grunda bedömningarna på haltvärdenas 90-percentil, alternativt på det 
näst högsta värdet. Bedömningarna av föroreningshalterna i ett område utgår dels från 
tillståndet (d.v.s. i vilken utsträckning halternas absolutvärden innebär risk för hälso- 
eller miljöskador), dels från avvikelser från jämförvärden, d.v.s. i om halterna är 
förhöjda i förhållande till omgivningen på grund av utsläpp från en lokal punktkälla. 
Föroreningsnivån i området bedöms slutligen genom en sammanvägning av 
halttillstånd, haltavvikelse, föroreningsmängd och volym förorenat material. Den 
tryckta versionen av bedömningsgrunderna återger blanketter avsedda att systematisera 
och underlätta denna sammanvägning (Naturvårdsverket, web, 2004-04-15). 
 

Bedömning av tillstånd 
Tillståndsbedömningarna av uppmätta föroreningshalter utgår från jämförelser med 
någon form av riktvärden, dvs. nivåer som inte kan överskridas utan risk för hälso- 
och/eller miljöskador. Ju mer en uppmätt halt överstiger riktvärdet, desto allvarligare 
bedöms tillståndet vara. I brist på egentliga riktvärden kan motsvarande haltgränser av 
andra slag utnyttjas (Naturvårdsverket, web, 2004-04-15). 
 

Tabell B8:1 Principer för bedömning av tillstånd 
Tillstånd Halt i förhållande till riktvärde  

eller motsvarande 
Mindre allvarligt < riktvärdet 
Måttligt allvarligt 1-3 ggr riktvärdet 
Allvarligt 3-10 ggr riktvärdet 
Mycket allvarligt > 10 ggr riktvärdet 

 

Tabell B8:2 Rekommenderade typer av riktvärden eller motsvarande 

Medium   
Mark Svenska riktvärden för förorenad mark (avseende känsligaste typ av 

markanvändning); i andra hand motsvarande utländska riktvärden 
 

Grundvatten I första hand föreslagna svenska riktvärden för förorenat grundvatten 
vid bensinstationer; i andra hand Livsmedelsverkets hälsogränsvärden 
för dricksvatten; i tredje hand motsvarande utländska hälsogränsvärden 
 

Ytvatten Kanadensiska vattenkvalitetskriterier eller Bedömningsgrunder för 
sjöar och vattendrag (gräns mellan tillståndsklass 3 och 4) 
 

  Om riktvärden, gränsvärden etc. av ovan nämnda slag saknas kan 
toxicitetsdata istället användas. Som "riktvärden" används då i första 
hand LOEC, i andra hand LC50-halter dividerade med 1000. 



 

 

Tabell B8:3 Riktvärden (eller motsvarande) för halter i förorenat grundvatten  
Svenska riktvärden för förorenat grundvatten vid bensinstationer     (µg/l) 
Opolära alifatiska kolväten 100 
Totalt extraherbara aromater 100 
Bensen 10 
Toluen 60 
Etylbensen 20 
Xylen 20 
Cancerogena PAH 0,2 
Övriga PAH 10 
MTBE 50 
Bly 10 
1,2-dikloretan 30 
1,2-dibrommetan 1 
"Riktvärden" baserade på svenska hälsogränsvärden för dricksvatten*        
(µg/l) 
Antimon 10 
Arsenik 50 
Bly 10 
Cyanid, lättillgänglig 50 
Kadmium 5 
Koppar 2000 
Krom 50 
Kvicksilver 1 
Nickel 50 
Selen 10 
Silver 10 

*I första hand används otjänlighetsgräns, i andra hand gräns för "tjänligt med anmärkning". 



 

 

Tabell B8:4 Kanadensiska vattenkvalitetskriterier och nivå som innebär ökad risk för 
biologiska effekter. 
Ämne Nivå som innebär ökad risk 

för biol. effekter* (µg/l) 
Kanadensiskt vatten-   

kvalitetskriterium (µg/l) 
Arsenik 15 50 
Bly 3 1 
Kadmium 0,3 0,01 
Koppar 9 4 
Krom 15 20 (Cr III) 
Kvicksilver   0,1 
Nickel 45 150 
Zink 60 30 
Cyanid, fri   5 
Fenol   1 
Monoklorfenol   7 
Diklorfenol   0,2 
Pentaklorfenol   0,5 
Kresol   1 
Monoklorbensen   15 
1,2-diklorbensen   2,5 
1,4-diklorbensen   4 
Triklorbensen   0,5 
Tetraklorbensen   0,15 
Pentaklorbensen   0,03 
Hexaklorbensen   0,0065 
PCB   0,001 
Koltetraklorid   13 
Triklormetan   2 
Trikloretylen   20 
Tetrakloretylen   110 
Bensen   300 
Toluen   2 
Etylbensen   90 
Opolära alifatiska kolväten   100 
1,2-dikloretan   100 
MTBE   700 
*Enligt bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Den angivna risknivån utgör gränsen mellan 
tillståndsklasserna 3 och 4. 
 

Jämförvärden 
Som jämförvärden används i detta sammanhang uppskattningar av de halter som hade 
funnits inom det undersökta området om det inte hade varit förorenat av någon lokal 
punktkälla. Jämförvärden avspeglar med andra ord de aktuella ämnenas naturliga 
förekomst plus eventuella tillskott orsakade av storskalig föroreningsspridning. De 
tillförlitligaste jämförvärdena fås genom provtagning i områden nära det förorenade 
området vilka bedöms vara opåverkade av lokala. Antalet prov bör uppgå till minst 5. 
Om proven är 5-20 till antalet bör det högsta eller näst högsta mätvärdet  väljas som 
jämförvärde. Är proven fler än 20 kan i stället mätvärdenas 90- eller 95-percentil väljas. 
I brist på undersökningar i närområdet kan jämförvärden baseras på regionala eller 
nationella undersökningar. Tabell B8.5 och B8.6 anger ett antal jämförvärden framtagna 
på detta sätt (Naturvårdsverket, web, 2004-04-15). 



 

 

Tabell B8:5 Jämförvärden för halter i förorenat grundvatten (µg/l) 

Metaller* 
Aluminium 300 
Arsenik 10 
Bly 5 
Kadmium 5 
Koppar 4000 
Zink 700 
Övrigt 
EGOM (µg org C/l) 1 
HEGOM (µg Cl/l) 0,1 
PAH-screening (µg PAH-ekv/l) 10 
EOX (µg Cl/l) 1 

*Angivna jämförvärden bygger på bedömningsgrunder för metaller i grundvatten. De utgör gränsen 
mellan avvikelseklasserna 4 och 5. 
 
Tabell B8:6 Jämförvärden för halter i förorenat ytvatten (µg/l) 

Stora vattendrag Små vattendrag Sjöar Metaller* 
N Sv. S Sv. N Sv. S Sv. N Sv. S Sv. 

Arsenik 1,8 3,5 0,5 2,7 1,8 2,7 
Bly 3,5 9,5 1,2 7,2 3,3 7 
Kadmium 0,15 0,4 0,1 0,5 0,3 0,5 
Kobolt 1,5 4 0,9 1,8 0,9 1,8 
Koppar 6 9 2 3,5 2 3,5 
Krom 2,2 4,5 1,1 2,2 0,5 2,2 
Nickel 4 8 2,5 3,2 1,5 3,2 
Vanadin 1,3 5 0,8 2,5 1,3 2,6 
Zink 40 55 12 25 12 26 
Övrigt 
AOX (µg Cl/l) 30 
EOX (µg Cl/l) 1 

*Angivna jämförvärden bygger på bedömningsgrunder för metaller i sjöar och vattendrag. De utgör 
gränsen mellan avvikelseklasserna 4 och 5. 
 
Bedömning av avvikelse från jämförvärde 
 
Utgående från uppmätta halters avvikelse från jämförvärdet kan avgöras om det 
undersökta området är påverkat av en lokal punktkälla eller ej. Bedömningen görs i 
enlighet med tabell B8:7, B8:8 och B8:9 (Naturvårdsverket, web, 2004-04-15). 
 
Tabell B8:7 Huvudprincip för bedömning av avvikelse från jämförvärde 

Bedömning Uppmätt 
värde/jämförvärde 

Ingen eller liten påverkan av punktkälla < 1 
Trolig påverkan av punktkälla 1-5 
Stor påverkan av punktkälla 5-25 
Mycket stor påverkan av punktkälla > 25 

För avvikelsebedömning av data från vissa toxicitetstester används i stället tabell B9:8 
och B9:9. 
 



 

 

Tabell B8:8 Avvikelsebedömningar som inte följer huvudprincipen, grundvatten 
Påverkan av punktkälla Analys 
Ingen/liten Trolig Stor Mkt stor 

Mikrotox, EC50, 15 min, vol % > 95 95-70 70-50 < 50 
Mikrotox, EC20, 15 min, vol % > 90 90-50 50-15  < 15 
Algtest, EC50, 72 h, vol % > 80 80-70 70-50 < 50 
LOEC, vol % 80-40 40-20 20-10 < 10 

 

Tabell B8:9 Avvikelsebedömningar som inte följer huvudprincipen, ytvatten
Påverkan av punktkälla Analys 
Ingen/liten Trolig Stor Mkt stor 

Microtox, EC20, 15 min, vol % > 80 80-70 70-50  < 50 





 

 

Bilaga 9: Standardavvikelse av toxicitetstestet 
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Figur B9:1 Standardavvikelsen för vattnet från provpunkt 1. 
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Figur B9:2 Standardavvikelsen för vattnet från provpunkt 2. 
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Figur B9:3 Standardavvikelsen för vattnet från provpunkt 3. 



 

 



 

 

Bilaga 10: Analysresultat, vatten från Notvikens verkstad 
 
ICP-OES   
Date: 2004-05-24   
J. Kumpiene, Div. of Waste Science & Technology, LTU 
   
Ämne Resultat (mg/l) Detektionsgräns (mg/l) 
Al 0,591 0,0291
As <0.024 0,0242
Ca 8,958 0,0211
Cd <0.0008 0,0008
Cr <0.0009 0,0009
Cu 0,051 0,0007
Fe <0.024 0,0239
K 2,137 0,0434
Mg 0,581 0,0237
Mn <0.0009 0,0009
Na 0,928 0,0173
Ni <0.0008 0,0008
Pb <0.0013 0,0013
V 0,004 0,0028
Zn 0,086 0,0014
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Bilaga 11 Analysresultat och toxicitetstest



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 






